VĚSTNÍK DOPRAVY
Informace z resortu Ministerstva dopravy

Číslo 1/2019

18. ledna 2019
ISSN 1805-9627

Obsah

Část oznamovací .................................................................................................................................... 2
Oznámení ke změně názvu společnosti Railtech International na Pandrol (SŽDC) ........................................... 2
Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 1/2018 a vydání
Osvědčení SŽDC č. 632/2019-013 (SŽDC) .......................................................................................................... 3

1

Část oznamovací
Oznámení ke změně názvu společnosti Railtech International na Pandrol (SŽDC)
Na základě písemné informace od společnosti Railtech Slavjana, s.r.o., Jankovcova 938/18, 170 37 Praha 7,
ze dne 26. 11. 2018 oznamujeme změny názvů výrobce a dodavatele sestav pro aluminotermické svařování
kolejnic od 1. 1. 2019:
-

výrobce Railtech International mění název na PANDROL,

-

dodavatel pro SŽDC společnost Railtech Slavjana, s.r.o. mění název na Pandrol, s.r.o.

Tímto dojde k postupné změně v označování výrobků a průvodních dokladů, budou dodávány pod značkou
PANDROL.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené změny mají formální charakter a nedochází k žádným dalším změnám
z hlediska personálního obsazení managementu společností a ve výrobě a dodávkách komponentů pro
svařování, zůstávají v platnosti schválené TPD č. 1/2017 – AT a Technologické postupy svařování kolejnic
metodami PLA (včetně Změny č. 1) a AP. Změny do uvedených dokumentů budou zapracovány v rámci jejich
novelizace.
Osvědčení způsobilosti ke svařování vydaná SŽDC GŘ Odborem traťového hospodářství do 31. 12. 2018
s původním názvem technologie zůstávají v platnosti.

V Praze dne 21. prosince 2018
Ing. Radova Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ing. Libor Dvořák, tel. 972 341 196, č.j. 62073/2018-SŽDC-GŘ-013)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 1/2018 a vydání Osvědčení SŽDC
č. 632/2019-013 (SŽDC)
Dne 11. 1. 2019 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. 1/2018 pro výrobu gabionových konstrukcí včetně komponentů (dilatačních spon a spirál)
s ochranným povlakem BEZINAL a CRAPAL 4 l a na základě těchto schválených TPD bylo vydáno Osvědčení
SŽDC č. 632/2019-013.
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. 1/2018 objednat na adrese:
GABIONY STONE s.r.o.
Krnovská 2019/18b
792 00 Bruntál

V Praze dne 11. ledna 2019
Ing. Radova Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 1250/2019-SŽDC-GŘ-013)
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Věstník dopravy č. 1 zpracovalo a vydalo v Praze 18. ledna 2019:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz

ISSN 1805-9627
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vestniky-dopravy
http://www.mdcr.cz

4

