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Část oznamovací
Změna podmínek pro přidělování jednorázových zahraničních vstupních povolení
pro nákladní dopravu
1.

Na základě § 21 odst. 3 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), stanovuje Ministerstvo dopravy nové
podmínky pro přidělování jednorázových zahraničních vstupních povolení pro nákladní
dopravu.

2.

Nedostatkové druhy jednorázových zahraničních vstupních povolení budou i nadále přidělovány
dle § 20 písm. a) vyhlášky, tj. u těchto druhů zůstává zachován stávající systém přidělování
povolení.

3.










Nedostatkovými relacemi jsou následující druhy zahraničních vstupních povolení:
ruské povolení pro třetizemní přepravy,
srbské povolení pro třetizemní přepravy,
chorvatské povolení pro třetizemní přepravy
kazašské povolení pro třetizemní přepravy,
uzbecké povolení pro třetizemní přepravy,
uzbecké povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
arménské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
tádžické povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
ázerbájdžánské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy.

4.

Při přidělování všech ostatních druhů jednorázových zahraničních vstupních povolení
se postupuje podle § 20 písm. c) vyhlášky, tj. výdejní místo je vydá na základě žádosti dopravce,
kterou dopravce může předložit kdykoli v průběhu kalendářního roku.

5.

Tato změna nabývá účinnosti od 1. února 2014.

V Praze dne 7. ledna 2014
Ing. Ladislav Němec, v. r.
Ředitel Odboru silniční dopravy
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Ing. Eva Hudečková, DiS., 225 131 577, č. j. 10/2014 – 110 – SDNA/2)
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Mnohostranná dohoda M265 dle oddílu 1.5.1 Přílohy A dohody ADR o zvláštním
ustanovení S 12
(1) Odchylně od ustanovení S12, kapitoly 8.5 dohody ADR, následující ustanovení se použijí pro
přepravu UN 2915 LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, KUS TYPU A, a UN 3332 LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, KUS TYPU
A, ZVLÁŠTNÍ FORMY:
„Jestliže celkový počet přepravovaných kusů obsahujících radioaktivní látky nepřevyšuje 10 a součet
přepravních indexů ve vozidle nepřevyšuje 3, požadavky oddílu 8.2.1 týkající se školení pro řidiče
vozidel přepravujících radioaktivní látky se nepoužijí. Avšak, řidiči musí absolvovat vhodné školení
odpovídající jejich pracovní náplni, které je poučí o radiačních nebezpečích při přepravě
radioaktivních látek. Takové informativní školení musí být potvrzeno osvědčením vystaveným jejich
zaměstnavatelem".
(2) Všechna zbývající ustanovení ADR musí být splněna.
(3) Tato dohoda platí do 31. prosince 2014 pro přepravy po území smluvních stran dohody ADR,
které podepsaly tuto dohodu. Pokud bude vypovězena před tímto datem alespoň jedním ze signatářů,
zůstane platnou pouze pro přepravy uskutečňované po území mezi smluvními stranami dohody ADR,
které podepsaly tuto dohodu a nevypověděly.

V Praze dne 17. prosince 2013
Ing. Ladislav Němec, v. r.
Ředitel Odboru silniční dopravy
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Ing. Luboš Rajdl, tel. 225 131 271, č. j. 266/2013-110-SDNA/1)
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Konzolové zajišťovací značky pro zajištění prostorové polohy koleje; vydání vzorových
listů
V souladu se směrnicí SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství“ pro účely
montáže, kontroly správnosti dodávek, přejímku konstrukce a pro následnou údržbu ředitel Odboru
traťového hospodářství generálního ředitelství správy železniční dopravní cesty, státní organizace
schválil dne 9. 12. 2013 následující vzorové listy železničního svršku (dále i „VL“):
č. ZT- 65

Konzolové zajišťovací značky pro zajištění prostorové polohy koleje

Konzolové zajišťovací značky jsou dodávány firmou Integral – Geodetické práce, spol. s. r. o v souladu
s ustanoveními technických podmínek dodacích č. 01/2011 schválených výnosem č. j. S9695/2012OTH ze dne 22. 2. 2012 pro použití na železničních drahách České republiky, se kterými má právo
hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
Vydávaný VL je uživatelskou výkresovou dokumentací konzolových zajišťovacích značek pro zajištění
prostorové polohy koleje s pokyny pro montáž, materiálovým složením a tolerancemi jednotlivých
prvků upevnění na betonové patky stožárů trakčního vedení, na zdi tunelů, na ocelové sloupy trubkové
nebo příhradové.
Organizační jednotky SŽDC a provozovatelů železničních drah, které s tímto materiálem hospodaří,
obdrží schválenou technickou dokumentaci v elektronické podobě a po jednom výtisku. Další výtisky
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)
Schválená technická dokumentace je pro interní potřebu také k dispozici v elektronické podobě
na Intranetu na adrese: http://typdok.tudc.cz
Ostatní organizace si mohou novou technickou dokumentaci objednat na výše uvedené adrese. Přehled
schválené technické dokumentace je také k dispozici v elektronické podobě na Internetu na adrese
http://typdok.tudc.cz nebo www.szdc.cz (odkaz: Provozuschopnost dráhy/Technické požadavky
na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC).
V Praze dne 9. prosince 2013
Ing. Jiří Kozák, v. r.
Ředitel Odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
(vyřizuje: Jaromír Pivoňka, DiS., tel. 222 335 725, č. j. 48418/2013-O13)
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Věstník dopravy č. 1/2014 zpracovalo a vydalo v Praze 22. ledna 2014:

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