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Část oznamovací
Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. GSY/2020 MACGRID CE a vydání
Osvědčení Správy železnic, státní organizace č. 694/2020-O13 (SŽ)
Dne 1. 9. 2020 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. GSY/2020 MACGRID CE pro geokompozit MACGRID CE s funkcí výztužnou, na základě těchto
schválených TPD bylo firmě vydáno Osvědčení Správy železnic, státní organizace č. 694/2020-O13.
Organizační jednotky Správa železnic mají TPD k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz.
TPD v tištěné podobě mohou objednat na adrese:
Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)
Ostatní organizace mohou Technické podmínky dodací č. GSY/2020 MACGRID CE objednat na adrese:
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s.r.o.
Kaplinské pole 2859/24
905 01 Senica, Slovenská republika

V Praze dne 8. září 2020
Ing. Radek Trejtnar Ph.D., v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 58237/2020-SŽDC-GŘ-013)
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Doplnění složení zkušební komise k ověření odborné způsobilosti pracovníků stanic
technické kontroly a stanic měření emisí (MD)
Ministerstvo dopravy podle § 62 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve
znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doplňuje člena složení zkušební komise pro
zkoušky a přezkoušení kontrolních techniků a emisních techniků o nově jmenovaného člena Petra Pospíchala
(STK CZ s.r.o.).

V Praze dne 22. září 2020
Ing. Bc. Ivan Novák, v. r.
ředitel odboru provozu silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Bc. Pavel Nosek, tel. 225 131 507, č.j.: 1/2020-150-ORG3/11)
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Věstník dopravy č. 10 zpracovalo a vydalo v Praze 25. září 2020:

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