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Část oznamovací
Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 003/2015-Marcador a vydání
Osvědčení SŽDC č. 483/2015-013 (SŽDC)
Dne 4. 8. 2015 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. 003/2015-Marcador pro biaxiální geomřížky řady M-Grid B s funkcí výstužnou pro použití v podloží
náspu, v zemním tělese a v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku, a na základě těchto
schválených TPD bylo firmě vydáno Osvědčení SŽDC č. 483/2015-013.
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.003/2015-Marcador objednat na adrese:
MARCADOR spol. s r.o.
Klazarova 1237
544 01 Dvůr Králové nad Labem

V Praze dne 4. srpna 2015
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 32866/2015-SŽDC-013)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 001/2015-Marcador a vydání
Osvědčení SŽDC č. 484/2015-013 (SŽDC)
Dne 11. 8. 2015 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. 001/2015-Marcador pro netkané geotextilie řady TIPPTEX B a BS s funkcí filtrační, separační,
ochrannou a drenážní, a na základě těchto schválených TPD bylo firmě vydáno Osvědčení SŽDC č. 484/2015013.
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.004/2015-Marcador objednat na adrese:
MARCADOR spol. s r.o.
Klazarova 1237
544 01 Dvůr Králové nad Labem

V Praze dne 11. srpna 2015
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 32934/2015-SŽDC-013)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 001/2015-BOCR Trading s.r.o.
a vydání Osvědčení SŽDC č. 433/2014-OTH (SŽDC)
Dne 13.08.2015 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. 001/2015-BOCR Trading s.r.o. pro drenážní odvodňovací trubky z PE POLIDREN a DRENOSEWER
a na základě těchto schválených TPD byla firmě vydána Osvědčení SŽDC č. 485/2015-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. 001/2015-BOCR Trading s.r.o. objednat na adrese:
BOCR Trading s.r.o.
Průmyslová 798
391 02 Planá nad Lužnicí

V Praze dne 13. srpna 2015
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.

(Vyřizuje: Ing. Petr Jasanský, tel. 972 325 155, č.j. 34 264/2015-SŽDC-O13)
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Schválení technické dokumentace ŽPSV, a.s. (SŽDC)
V souladu se směrnicí SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství“ pro účely výroby
a dodávek betonových pražců B 91S(P) schválil ředitel Odboru traťového hospodářství (O13) generálního
ředitelství SŽDC dne 20. 4. 2015 dále uvedenou technickou dokumentaci firmy ŽPSV, a.s.:
Technické podmínky dodací (TPD):
č. TP 02-07
Pražec B 91S(P), 2. vydání
Jedná se o 2. vydání technické dokumentace pro nové dodávky předmětných výrobků, které nahrazuje
s platností od 1. 1. 2015 v plném rozsahu Technické podmínky dodací č. TP 02-07, č.j. 362/08-S13 ze dne
28. 4. 2008.
Výkresová dokumentace dodávaných typů pražců dle těchto TPD zůstává beze změny.
Pražec typu B 91S je konstruován pro bezpodkladnicové upevnění řady „W“, příp. E 14 alternativně pro
kolejnici 60 E2 (příp. 60 E1, resp. R 65) pod ozn. B 91S/1 a pro kolejnici 49 E1 pod ozn. B 91S/2. Pražec typu B
91P je konstruován pro bezpodkladnicové upevnění FC I, resp. FC II pro kolejnici 60 E2 (příp. 60 E2, resp.
R 65).
Použití pražců B 91S(P) v koleji se řídí ustanovením předpisu SŽDC S 3 „Železniční svršek“, díl V a těmito TPD.
Organizační jednotky SŽDC a provozovatelů železničních drah, které s tímto materiálem hospodaří, obdrží
schválenou technickou dokumentaci v elektronické podobě. 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 vyžádat u firmy ŽPSV, a.s. na adrese:
ŽPSV, a.s.
Třebízského 207
687 24 Uherský Ostroh
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 13. srpna 2015
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(Vyřizuje: Ing. Vojtěch Langer, tel. 972 741 238, č.j.: S34376/2015-SŽDC-O13)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 01/2015 BEST, a.s. a č. 02/2015
BEST, a.s. a vydání Osvědčení SŽDC č. 486/2015-O13 a Osvědčení SŽDC č. 487/2015-O13
(SŽDC)
Dne 25.08.2015 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. 01/2015 BEST, a.s. pro šachtový program a č. 02/2015 BEST, a.s. pro uliční vpusti a drenážní šachtice
a na základě těchto schválených TPD byla firmě vydána Osvědčení SŽDC č. 486/2015-O13 a č. 487/2015-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. 01/2015 BEST, a.s. a č. 02/2015 BEST a.s. objednat
na adrese:
BEST, a.s.
Rybnice 148
331 51 Kaznějov

V Praze dne 25. srpna 2015
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.

(Vyřizuje: Ing. Petr Jasanský, tel. 972 325 155, č.j. 35 785/2015-SŽDC-O13)
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Věstník dopravy č. 9 zpracovalo a vydalo v Praze 4. září 2015:

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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