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Část
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Část oznamovací
Změna podmínek pro přidělování jednorázových zahraničních vstupních povolení
pro nákladní dopravu (Ministerstvo dopravy)
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,



moldavské 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. prosince 2014.

V Praze dne 25. listopadu 2014
Mgr. Pavol Beran, v. r.
zástupce ředitele odboru silniční dopravy
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Ing. Eva Rutarová, DiS., tel. 225 131 577, čj. 347/2014-110-SDNA/2)
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Vyhlášení termínů a místa konání zkoušek pro získání a prodloužení osvědčení
o způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou
pro rok 2015 (Ministerstvo dopravy)
Ministerstvo dopravy vyhlašuje na rok 2015 následující termíny zkoušek:
Termín a místo konání zkoušky
22. 01. 2015 Praha
26. 02. 2015 Praha
02. 04. 2015 Praha
14. 05. 2015 Praha
18. 06. 2015 Praha
23. 07. 2015 Praha
27. 08. 2015 Praha
01. 10. 2015 Praha
05. 11. 2015 Praha
17. 12. 2015 Praha

Uzávěrka pro přijímání přihlášek
08. 01. 2015
12. 02. 2015
19. 03. 2015
30. 04. 2015
04. 06. 2015
09. 07. 2015
13. 08. 2015
17. 09. 2015
22. 10. 2015
03. 12. 2015

Místo konání:
Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. Začátek vždy od 9:00 hodin.
Ministerstvo dopravy si vyhrazuje právo změny místa zkoušky, popřípadě zrušení vypsaného termínu
zkoušek v případě velmi malého počtu přihlášených uchazečů. Výše uvedené oznámení bude
zveřejněno též na internetových stránkách Ministerstva dopravy a CDV v.v.i.
V Praze dne 2. prosince 2014
Mgr. Pavol Beran, v. r.
zástupce ředitele odboru silniční dopravy
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Ing. Luboš Rajdl, tel. 225 131 271, čj. 345/2014-110-SDNA/1)
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Oznámení cen jednotlivých typů autobusů v roce 2015 pro výpočet přiměřeného zisku
(Ministerstvo dopravy)
Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě,
ukládá v § 3 odst. 4 Ministerstvu dopravy oznámit pro každý kalendářní rok ceny jednotlivých typů
autobusů, které se používají pro výpočet přiměřeného zisku.
Pro kalendářní rok 2015 oznamuje Ministerstvo dopravy tyto ceny autobusů MHD:
Kategorie do 7,5 m
Autobus nízkopodlažní

1 900 000,- Kč

Kategorie do 10,7 m
Autobus nízkopodlažní

4 150 000,- Kč

Kategorie do 13 m
Autobus nízkopodlažní

4 700 000,- Kč

Kategorie nad 13 m
Autobus nízkopodlažní

7 950 000,- Kč

Pro kalendářní rok 2015 oznamuje Ministerstvo dopravy tyto ceny autobusů MHD
na plynový pohon:
Kategorie do 10,7 m
Autobus nízkopodlažní

5 530 000,- Kč

Kategorie do 13 m
Autobus nízkopodlažní

5 550 000,- Kč

Kategorie nad 13 m
Autobus nízkopodlažní

8 150 000,- Kč

Pro kalendářní rok 2015 oznamuje Ministerstvo dopravy tyto ceny linkových autobusů:
Kategorie do 7,5 m
Autobus standard

1 620 000,- Kč

Kategorie do 10,7 m
Autobus standard
Autobus nízkopodlažní

3 890 000,- Kč
3 630 000,- Kč

Kategorie do 13 m
Autobus standard
Autobus nízkopodlažní

4 140 000,- Kč
4 185 000,- Kč

Kategorie nad 13 m
Autobus standard
Autobus nízkopodlažní

6 300 000,- Kč
6 400 000,- Kč
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Pro kalendářní rok 2015 oznamuje Ministerstvo dopravy tyto ceny linkových autobusů
na plynový pohon:
Kategorie do 10,7 m
Autobus standard
Autobus nízkopodlažní

5 375 000,- Kč
4 400 000,- Kč

Kategorie do 13 m
Autobus standard
Autobus nízkopodlažní

5 190 000,- Kč
4 630 000,- Kč

Kategorie nad 13 m
Autobus nízkopodlažní

8 020 000,- Kč

V Praze dne 5. prosince 2014
Ing. Magdalena Faltýsková, v. r.
ředitelka odboru financí a ekonomika
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Ing. Michal Němec, tel. 225 131 098, čj. 190/2014-410-HO/1)
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TPD 27930 Mazací prostředek DIVINOL Trackswitch Grease (SŽDC, s. o.)
Z důvodu zajištění závazných technických specifikací budoucích kupních smluv pro dodávky mazacího
prostředku DIVINOL Trackswitch Grease W výsledně určeného k použití ve výhybkách a výhybkových
konstrukcích železničních drah ČR, byly firmou Zeller+Gmelin, s.r.o. zpracovány technické podmínky
dodací TPD 27930.
Znění TPD bylo zpracováno v souladu s ustanovením směrnice SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu
v oblasti traťového hospodářství“ a vychází z výsledků provozního ověření mazacího prostředku
DIVINOL Trackswitch Grease W s důrazem na správnou funkci výrobku, na zachování bezpečnosti
a plynulosti drážní dopravy a na bezkonfliktní řešení případných reklamací výrobku.
Mazací prostředek DIVINOL Trackswitch Grease W je možné běžně používat ve výhybkách
a výhybkových konstrukcích všech soustav železničního svršku k ošetřování kluzných stoliček a jiných
kluzných ploch za podmínek uvedených v předmětných TPD.
TPD 27930 Mazací prostředek DIVINOL Trackswitch Grease W byly schváleny ředitelem Odboru
traťového hospodářství GŘ SŽDC, a to s účinností od 15.12.2014.
Pro interní potřebu organizačních jednotek SŽDC je text TPD k dispozici v archivu typové
dokumentace na intranetové adrese http://typdok.tudc.cz. Výtisk těchto TPD si tyto organizační
jednotky mohou v případě zájmu objednat na adrese:
SŽDC státní organizace, Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
(tel. 9727 41 769, e-mail: typdok@tudc.cz)
Ostatní organizace si mohou TPD vyžádat přímo u firmy Zeller+Gmelin, s.r.o. na adrese:
Znojemská 119
586 01 Jihlava
(tel. 567 307 250, e-mail: office.jihlava@zeller-gmelin.cz)
V Praze dne 8. prosince 2014
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.

(vyřizuje: Ing. Jan Fencl, tel.: 972 244 760, čj. S53464/2014-013)
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Oznámení o vydávání Věstníku dopravy Ministerstva dopravy v roce 2015 (Ministerstvo
dopravy)
V roce 2015 bude Ministerstvo dopravy vydávat Věstník dopravy podle potřeby, zpravidla jedenkrát
měsíčně.
Termíny odevzdání příspěvků pro jednotlivá čísla jsou: 16. ledna, 13. února, 13. března, 10. dubna,
7. května, 5. června, 3. července, 31. července, 28. srpna, 25. září, 23. října, 20. listopadu, 16. prosince.
Věstník bude vycházet v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva dopravy:
http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/Vestnik_dopravy.htm. Věstník obvykle vyjde do pěti pracovních
dnů od uzávěrky.
Samotné příspěvky přijímá Ministerstvo dopravy výhradně ve formátu čitelném v programu MS Office
(*.doc, *.docx, *.rtf apod.). Příspěvky musí obsahovat název příspěvku psaný počátečním velkým
písmenem a následně malými písmeny, pokud pravidla spisovné češtiny nestanoví jinak. Dále všechny
údaje o tom, kdo dokument vydal a kdo jej vyřizuje (jméno a příjmení, telefon, číslo jednací).
Příspěvky do Věstníku dopravy jsou přijímány na e-mailové adrese vestniky@mdcr.cz.
V Praze dne 19. prosince 2014
Mgr. Tomáš Neřold, M. A., v. r.
vedoucí tiskového oddělení
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Mgr. Zdeněk Neusar, tel.: 225 131 034, čj.: 102/2014-072-TO/1)
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Věstník dopravy č. 13/2014 zpracovalo a vydalo v Praze 19. prosince 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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