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Část oznamovací
Schválení nových Technických podmínek dodacích pro dřevěné kolejnicové podpory
pro železniční dráhy
S účinností od 27. května 2013 byly schváleny ředitelem odboru traťového hospodářství Technické
podmínky dodací (TPD) č. 01/2013 dodavatele dřevěných kolejnicových podpor SUBLIMA CZ, s.r.o.,
které od 27. 5. 2013 nahrazují pro nové dodávky TPD č. 01/2011.
Nové TPD budou k dispozici pro provozovatele dráhy v elektronické podobě na intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz nebo je možné jejich objednání v papírové podobě na adrese:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Úsek automatizační a telekomunikační techniky
Dokumentace a systémová podpora
Nerudova 1
772 58 Olomouc
Ostatní organizace si mohou nové TPD vyžádat u dodavatele dřevěných kolejnicových podpor:
SUBLIMA CZ, s.r.o.
Borská 332
262 72 Březnice

V Praze 27. května 2013
Ing. Jiří Kozák, v. r.
Ředitel Odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(Vyřizuje: Ing. Jan Panchartek, tel.: 972 244 470, čj.: S22857/13-OTH)
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Výměna řidičských průkazů
V České republice jsou v současné době platné 2 typy řidičských průkazů. Během
následujících let bude docházet k postupné výměně jednoho z nich. Doklad jsou ze zákona
řidiči povinni vyměnit si nejpozději do konce roku 2013. Počínaje 1. lednem 2014 bude v ČR
platný pouze 1 typ řidičského průkazu vzoru Evropských společenství.

Speciální internetovou stránku, která se věnuje problematice
povinných výměn řidičských průkazů, naleznete na stránkách:
http://www.vymentesiridicak.cz
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