VĚSTNÍK DOPRAVY
Informace z resortu Ministerstva dopravy

Číslo 17/2013

14. srpna 2013
ISSN 1805-9627

Obsah

Část metodická ............................................................................................................................................................. 2
Schválení nového vzorového listu zařízení tratí ZT-61 (návěst „Hranice provozovatele dráhy“) ............... 2
Schválení nového vzorového listu zařízení tratí ZT-62 (Směrová šipka) ............................................................... 3
Schválení předpisu SŽDC S3/5 Svářečské práce na součástech železničního svršku ........................................ 3
Část oznamovací........................................................................................................................................................... 5
Ohlášení neplatnosti pověření k výkonu státního odborného dozoru z důvodu jeho odcizení .................... 5
Výměna řidičských průkazů .................................................................................................................................... 6

O70 – Sekce Kabinet ministra
O72 – Samostatné oddělení tiskové

1

Část metodická
Schválení nového vzorového listu zařízení tratí ZT-61 (návěst „Hranice provozovatele
dráhy“)
Dne 25. července 2013 byl schválen ředitelem odboru traťového hospodářství nový vzorový list
zařízení tratí ZT-61 (návěst „Hranice provozovatele dráhy“).
Nový vzorový list bude k dispozici pro provozovatele dráhy v elektronické podobě na intranetu
na adrese: http://typdok.tudc.cz. Ostatní organizace si mohou novelizovaný vzorový list objednat
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

V Praze 25. července 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.: S32038/13-OTH)
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Schválení nového vzorového listu zařízení tratí ZT-62 (Směrová šipka)
Dne 25. července 2013 byl schválen ředitelem odboru traťového hospodářství nový vzorový list
zařízení tratí ZT-62 (Směrová šipka).
Nový vzorový list bude k dispozici pro provozovatele dráhy v elektronické podobě na intranetu
na adrese: http://typdok.tudc.cz. Ostatní organizace si mohou novelizovaný vzorový list objednat
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

V Praze 25. července 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.: S32055/13-OTH)

Schválení předpisu SŽDC S3/5 Svářečské práce na součástech železničního svršku
Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) schválil
dne 6. 6. 2013 předpis SŽDC S3/5 Svářečské práce na součástech železničního svršku.
Dnem účinnosti výše uvedeného předpisu 1. 9. 2013 se ruší předpis SŽDC (ČD) S 3/5 Předpis pro
svařování součástí železničního svršku v traťovém hospodářství, vydaný pod č.j. 20 057/76-13
a účinný od 1. 1. 1979.
Schválený předpis stanovuje základní organizační, technické a technologické podmínky pro dodávky
svářečských prací a pro zajištění a trvalé udržování jejich kvality v kolejích železničních drah
v majetku ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC. Je určen pro pracovníky odvětví traťového
hospodářství a firem zajišťujících stavbu, údržbu a kontrolu železničního svršku na železničních
drahách. Představuje dokument s úrovní přístupu „B3" podle předpisu SŽDC N1, který může být
poskytován subjektům mimo SŽDC pouze na základě smluvního vztahu za cenu zohledňující celkové
náklady na jeho tvorbu.
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Pro organizační složky SŽDC a provozovatelů železničních drah ČR je tento předpis k dispozici
v elektronické podobě na adrese: http://intranet.szdc.cz/eDAP/default.aspx. Tištěnou verzi předpisu
si mohou objednat na adrese:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
(tel.: 972 741 769, fax: 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)
Na této adrese mohou předpis v tištěné nebo digitální verzi objednávat i ostatní uživatelé (subjekty
mimo SŽDC a provozovatelů drah). Ceník a přehled veškeré schválené technické dokumentace lze
nalézt na Internetové adrese: http://typdok.tudc.cz. Informace o předpisu byla rovněž zveřejněna
na webových stránkách SŽDC dostupných na http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-apredpisy.html.
V Praze 23. července 2013
Ing. Jiří Kozák, v. r.
Ředitel Odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(Vyřizuje: Ing. Libor Dvořák, tel. 972 341 196, č.j.: S20232/2013-OTH)
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Část oznamovací
Ohlášení neplatnosti pověření k výkonu státního odborného dozoru z důvodu jeho
odcizení
Odbor auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy oznamuje, že došlo k odcizení „Pověření
č. 000007 k výkonu státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních
komunikacích“, vydaného dne 29. 11. 2004 na jméno Ing. Jiří Počta (zaměstnanec Ministerstva
dopravy), a prohlašuje uvedené pověření za neplatné.
Pokud by se někdo tímto pověřením prokazoval, je třeba zjistit jeho totožnost, pověření mu odebrat
a vrátit Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy.

V Praze 24. července 2013
Ing. Ivana Kubaštová, v. r.
Ředitelka Odboru auditu, kontroly a dozoru
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Ing. Václav Hrstka, tel.: 225 131 140, čj.: 82/2013-040-POV/2)
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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

Věstník dopravy č. 17/2013 zpracovalo a vydalo v Praze 14. srpna 2013:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz
ISSN 1805-9627
http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm
http://www.mdcr.cz

