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Část oznamovací
Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. TP – 06/04 ŽPSV, 2. vydání
a vydání Osvědčení SŽDC č. 663/2019-O13 (SŽDC)
Dne 25. 11. 2019 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. TP – 06/04 ŽPSV, 2. vydání, pro protihlukové stěny a na základě těchto schválených TPD bylo firmě
vydáno Osvědčení SŽDC č. 663/2019-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. TP – 06/04 ŽPSV, 2. vydání objednat na adrese:
ŽPSV s.r.o
Třebízského 207
686 27 Uherský Ostroh

V Praze dne 25. listopadu 2019
Ing. Radovan Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 73453/2019-SŽDC-GŘ-013)
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Schválení technické dokumentace firmy JANDA & SYN COMPANY, SE (SŽDC)
V souladu se směrnicí SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství“ Vám v příloze
zasíláme potvrzenou technickou dokumentaci firmy JANDA & SYN COMPANY, SE pro výrobu a dodávky
podložek pod podkladnice, výsledně určených do tratí železničních drah ve vlastnictví České republiky, se
kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), a dalších
železničních drah provozovaných SŽDC (dále jen „železničních drah SŽDC“):
Technické podmínky dodací (TPD):
č. 00001-19

pro podložky pod podkladnice z polyetylenu

Jedná se o 1. vydání těchto TPD, které platí pro dodávky předmětných výrobků vyrobených od 1. 11. 2019
firmou JANDA & SYN COMPANY, SE. Firma provádí rozměrovou úpravu (vysekáváním) schváleného vstupního
materiálu dle specifikace uvedených v příloze TPD.
Polyetylenové podložky pod podkladnici jsou výrobek, který podléhá systému péče SŽDC o kvalitu v režimu
stanoveném textem TPD s ověřováním kvality formou pravidelných auditů. TÚDC tímto žádáme o kontrolu
kvality dodávek v souladu s nově odsouhlasenou technickou dokumentací firmy JANDA & SYN COMPANY, SE.
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
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
(tel.: 972 742 241, 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 Technické podmínky dodací vyžádat u firmy JANDA & SYN COMPANY, SE na
adrese:
JANDA & SYN COMPANY, SE
Partyzánská 2345
470 01 Česká Lípa
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 26. listopadu 2019
Ing. Radovan Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ing. Pavel Kreuziger, tel. 972 626 266, č.j. 72811/2019-SŽDC-GŘ-013)
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Zkušební řád pro bezpečnostní poradce ADR platný od 1. 1. 2020 a termíny zkoušek pro
rok 2020 (MD)
Zkušební řád pro ověřování odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí
silniční dopravou a Vyhlášení termínů a místa konání zkoušek pro získání a prodloužení osvědčení o odborné
způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou pro rok 2020
naleznete v příloze tohoto věstníku.

V Praze dne 5. prosince 2019
Mgr. Pavol Baran, v. r.
ředitel odboru silniční dopravy
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Ing. Jiří Kokeš, tel. 225 131 271, č.j. 204/2019-110-SP/1)

Oznámení o vydávání Věstníku dopravy Ministerstva dopravy v roce 2020 (MD)
V roce 2020 bude Ministerstvo dopravy vydávat Věstník dopravy podle potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně.
Termíny odevzdání příspěvků pro jednotlivá čísla jsou:
10. ledna, 7. února, 6. března, 3. dubna, 1. května, 29. května, 26. června, 24. července, 21. srpna, 18. září,
16. října, 13. listopadu, 11. prosince.
Věstník bude vycházet v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva dopravy
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vestniky-dopravy. 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 12. prosince 2019
Mgr. Jakub Stadler, v. r.
ředitel odboru komunikace
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Jana Rumlenová, tel. 225 131 548, č.j. 71/2019-072-ORG/1)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 001/2019-Marcador a vydání
Osvědčení SŽDC č. 666/2019-O13 (SŽDC)
Dne 12. 12. 2019 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. 001/2019-Marcador pro georohož TENAX MULTIMAT 050 s protierozní funkcí na ochranu zemního
tělesa a na základě těchto schválených TPD bylo firmě vydáno Osvědčení SŽDC č. 666/2019-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. 001/2019-Marcador objednat na adrese:
MARCADOR spol. s r.o.
Klazarova 1237
544 01 Dvůr Králové nad Labem

V Praze dne 12. prosince 2019
Ing. Radovan Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 77382/2019-SŽDC-GŘ-013)

Oznámení změn systému jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) (MD)
Úplné znění Oznámení změn systému jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) naleznete v příloze
tohoto věstníku.

V Praze dne 13. prosince 2019
Mgr. Václav Krumphanzl, v. r.
ředitel odboru pozemních komunikací
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Ing. Jiří Horkel, tel. 225 131 448, č.j. 65/2019-120-TN/4)
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Oznámení přehledu certifikačních orgánů akceptovaných Ministerstvem dopravy (MD)
Oznámení přehledu akreditovaných certifikačních orgánů akceptovaných Ministerstvem dopravy k certifikaci
systémů managementu kvality dodavatelů (zhotovitelů) a k certifikaci procesů a působení v SJ-PK,
pověřeného orgánu pro ověřování odborné způsobilosti laboratoří a zkušebních postupů s možností
prokazování způsobilosti laboratoře podle čl. 2.2 části II/3 Metodického pokynu Systém jakosti v oboru
pozemních komunikací (SJ-PK) č. j. 20840/01-120 z 10. dubna 2001 ve znění změn č. j. 30678/01-123 ze dne
20. prosince 2001, č. j. 47/2003-120-RS/1 ze dne 31. ledna 2003, č. j. 174/05-120-RS/1 ze dne 1. dubna 2005,
a č. j. 678/2008-910-IPK/1 ze dne 1. srpna 2008, změny č. j. 980/2010-910-IPK/1 ze dne 9. listopadu 2010,
změny č. j. 1/2013-120-TN/1 z 3. ledna 2013, změny č. j. 65/2019-120-TN/1 ze dne 25. září 2019 a změny
č. j. 65/2019-120-TN/3 ze dne 6. prosince 2019 (dále jen „MP SJ-PK“).
a) Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací v souladu s článkem 6 odst. 3 části I. Zásady MP
SJ-PK oznamuje přehled akreditovaných certifikačních orgánů akceptovaných Ministerstvem dopravy
k certifikaci systémů managementu kvality dodavatelů (zhotovitelů) a k certifikaci procesů a působení
v SJ-PK pověřeného orgánu pro ověřování odborné způsobilosti laboratoří.
Tabulka č. 1
Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací
Název pověřeného orgánu
Adresa
AS-PK
Jílkova 1634/76, 615 00 Brno
b) Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací v souladu s článkem 2.2 části II/3 MP SJ-PK oznamuje
přehled zkušebních postupů, u kterých je možné prokazovat způsobilost laboratoře předložením dokladu
o účasti v programu zkoušení způsobilosti organizovaném ve shodě s požadavky normy ISO/IEC 17043.
Tabulka č. 2
Název zkušebního postupu
Stanovení rázového modulu deformace Mvd lehkou dynamickou
deskou
Stanovení objemové hmotnosti zemin radiometrickou
metodou
Stanovení míry zhutnění asfaltové směsi pomocí radiometrické
sondy
Měření deformace a podélného sklonu kanalizačního potrubí

Specifikace zkušebního postupu
ČSN 73 6192
ČSN 72 1006, příloha F
ČSN 73 6160, čl. 7.2 b)
TKP 3 ve znění Dodatku č. 1 č. j. 275/2016120-TN/12, Příloha 2

V Praze dne 13. prosince 2019
Mgr. Václav Krumphanzl, v. r.
ředitel odboru pozemních komunikací
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Ing. Jiří Horkel, tel. 225 131 448, č.j. 65/2019-120-TN/5)
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Věstník dopravy č. 14 zpracovalo a vydalo v Praze 20. prosince 2019:

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