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Část

1

Část oznamovací
Mnohostranná dohoda M 279, dle oddílu 1.5.1 přílohy A dohody ADR, týkající se
přepravy výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335, 0336 (Ministerstvo dopravy)
Odchylně od ustanovení dohody ADR, přílohy B, mohou být výrobky zábavní pyrotechniky zařazené
pod UN 0335 a 0336 přepravovány rovněž v níže uvedených množstvích, bez toho, aniž by splňovaly
požadavky oddílů 8.1.2.2 (a), 9.1.2, 9.2.2.4, 9.2.4.7.5, 9.3.3 (druhý pododdíl) a 9.3.7.3 (druhý pododdíl).
Spalovací topná tělesa v kabině řidiče a/nebo nákladním prostoru musejí být při přepravě, nakládce,
vykládce a manipulaci s nebezpečnými věcmi vypnutá.
Smíšený náklad UN 0335 a UN 0336 nesmí přesahovat 2,500 kg.
Náklad skládající se pouze z UN 0336 nesmí přesahovat 7,500 kg.
Všechny další příslušné požadavky dohody ADR musí být dodrženy.
Odesílatel musí uvést do přepravního dokladu: „Přeprava povolena podle podmínek stanovených ADR
oddílu 1.5.1 (M212).“ Kopie uvedené dohody bude uchována na palubě dopravní jednotky.
Tato dohoda bude platit až do 19. srpna 2019 pro přepravy po územích smluvních stran ADR. Pokud
nebude vypovězena alespoň jedním ze signatářů, bude ponechána v platnosti až do uvedeného data,
pouze mezi smluvními stranami, které od dohody neodstoupily.
Tato dohoda se nevztahuje na přepravu uskutečňovanou Eurotunelem.

V Praze dne 4. září 2014
Ing. Ladislav Němec, v. r.
náměstek ministra pověřen řízením odboru silniční dopravy
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Ing. Luboš Rajdl, tel. 225 131 271)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 001/2014-KK – Tiptex BS/B
a vydání Osvědčení SŽDC č. 455/2014-O13 (SŽDC, s. o.)
Dne 24. 9. 2014 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické
podmínky dodací č. 001/2014-KK – Tiptex BS/B , pro netkané geotextílie řady Tipptex BS 12 a 13
s funkcí filtrační, separační a ochrannou a řady Tipptex BS 15, 16, 18, 20, 21, 25, 30 a Tipptex B 24, 28,
30, 35, 40 s funkcí filtrační, separační, ochrannou a výstužnou určených pro použití v tělese
železničního spodku a na základě těchto schválených TPD bylo vydáno Osvědčení SŽDC č. 455/2014O13.
Organizační jednotky SŽDC mají TPD k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz. TPD v tištěné podobě 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)
Ostatní organizace mohou Technické podmínky dodací č. 001/2014-KK – Tiptex BS/B objednat
na adrese:
Fipon spol. s.r.o
Korunní 1143/84
101 00 Praha 10

V Praze dne 24. září 2014
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, čj. 41500/2014-013)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 002/2014-KK – Mokrutex HQ
PES 300 a vydání Osvědčení SŽDC č. 456/2014-O13 (SŽDC, s. o.)
Dne 24. 9. 2014 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické
podmínky dodací č. 002/2014-KK – Mokrutex HQ PES 300, pro netkané geotextílie řady MOkrutex HQ
PES 300s funkcí filtrační, separační a ochrannou určených pro použití v tělese železničního spodku
a na základě těchto schválených TPD bylo vydáno Osvědčení SŽDC č. 456/2014-O13.
Organizační jednotky SŽDC mají TPD k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz. TPD v tištěné podobě 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)
Ostatní organizace mohou Technické podmínky dodací č. 002/2014-KK – Mokrutex HQ PES 300
objednat na adrese:
Fipon spol. s.r.o.
Korunní 1143/84
101 00 Praha 10

V Praze dne 24. září 2014
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, čj. 41511/2014-013)
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Vydání změny č. 2 předpisu SŽDC S3 "Železniční svršek" (SŽDC, s. o.)
Dnem 1. 10. 2014 nabývá účinnosti změna č. 2 předpisu SŽDC S3 "Železniční svršek".
Předpis SŽDC S3 je předpisem provozovatele dráhy vydávaným na základě § 22 zákona 266/1994 Sb.
o dráhách v platném znění a jedná se o základní technický předpis definující zásady konstrukce
železničního svršku. Zpracování změny č. 2 předpisu SŽDC S3 vychází z potřeby úprav jednotlivých
ustanovení s ohledem na zavádění nových součástí železničního svršku, vývoj související legislativy
a technických norem a reaguje na podněty provozních pracovníků. Formální i obsahová koncepce
předpisu se nemění. V tištěné podobě bude změna realizována formou výměny jednotlivých listů
v předpise SŽDC S3, který nabyl účinnosti dne 1.řijna 2008 a dosud platil ve znění změny č. 1 účinné od
1. 10. 2011. Objednat lze také úplné znění se zapracovanou změnou č. 1 a 2.
Dodržování ustanovení předpisu SŽDC S3 je nezbytné pro zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti
železniční dopravní cesty, pro zajištění potřebného standardu konstrukce koleje a dostatečné úrovně
kvality stavebních, udržovacích a opravných prací. Proto jsou ustanovení tohoto předpisu na
železničních drahách v majetku ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC, závazná pro všechny
příslušné organizační složky SŽDC a jejich zaměstnance podle v předpise uvedeného rozsahu znalostí.
Pro externí organizace je předpis závazný na smluvním základě. Zaměstnanci odpovědní za uzavírání
smluv o dílo týkajících se projekce, stavby, přestavby, údržby, oprav a kontroly železničního svršku
jsou povinni v příslušné smlouvě zakotvit smluvní závazek zhotovitele dodržovat ustanovení tohoto
předpisu v rámci zhotovení díla.
U staveb a prací, kde již byla uzavřena smlouva o dílo a jejich realizace nebude dokončena do
31. 3. 2015, vyvolá objednatel jednání se zhotovitelem o uzavření dodatku ke smlouvě, ve kterém by
byl zakotven smluvní závazek dodržet ustanovení předpisu SŽDC S3 ve znění změny č. 1 a 2.
Distribuci předpisu zajišťuje:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
Objednávky vyřizuje pí. Jarmila Strnadová (tel. 972 742 241, mobil 725 039 782, e-mail:
typdok@tudc.cz). Přehled a ceník veškeré schválené technické dokumentace odvětví traťového
hospodářství lze nalézt na Internetové adrese: http://typdok.tudc.cz.
Pro interní potřebu SŽDC je předpis S3 ve znění změny č. 1 a 2 i samostatná změna předpisu
k dispozici rovněž na Intranetu SŽDC v systému eDAP.

V Praze dne 25. září 2014
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(vyřizuje: Ing. Jan Čihák, tel. 972 244 488, čj. S 34271/2014-013)
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Věstník dopravy č. 10/2014 zpracovalo a vydalo v Praze 3. října 2014:

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
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