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Část oznamovací
Uzavření technických podmínek dodacích TP AŽD 384 - "Čelisťové závěry pro jednoduchou
srdcovku s pohyblivým hrotem VZ 200 PHS", 2. vydání (SŽ)
Pro zajištění závazných technických specifikací budoucích kupních smluv pro dodávky čelisťových závěrů
VZ 200 PHS pro jednoduché srdcovky typu PHS výsledně určené k použití ve výhybkách železničních drah ve
vlastnictví České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace, a dalších
železničních drah, kde provozuschopnost zajišťuje Správa železnic, státní organizace byly uzavřeny
s výrobcem čelisťových závěrů AŽD Praha s.r.o. technické podmínky dodací TP AŽD 384, 2. vydání (dále jen
TPD).
Znění TPD bylo zpracováno v souladu s ustanovením směrnice SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu v oblasti
traťového hospodářství“ a vychází z provozních zkušeností a provedených úprav v souvislosti s nutnou
změnou kolejnicového profilu pro výrobu pohyblivých hrotů srdcovek typu PHS.
Čelisťové závěry VZ 200 PHS jsou určeny k ovládání a uzávorování pohyblivých hrotů jednoduchých srdcovek
typu PHS. Sortiment čelisťových závěrů VZ 200 PHS je adresný pro jednotlivé tvary jednoduchých výhybek se
srdcovkami typu PHS soustavy železničního svršku UIC 60 vybavených betonovými pražci a žlabovými pražci
přírubovými, které jsou určeny pro umístění předmětných čelisťových závěrů.
Technické podmínky dodací TP AŽD 384, 2. vydání byly podepsány ředitelem Odboru traťového hospodářství
GŘ Správy železnic, a to s účinností od 1. 9. 2021.
Pro interní potřebu organizačních jednotek Správy železnic jsou TPD k dispozici v archivu typové
dokumentace na intranetové adrese https://portal.typdok.tudc.cz/.
Výtisky TPD si mohou v případě zájmu objednat na adrese:
Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky, oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
(tel. 972 742 396, e-mail: typdok@spravazeleznic.cz)
Ostatní organizace si mohou TPD vyžádat přímo u výrobce na adrese:
AŽD Praha s.r.o.
Ředitelství společnosti
Technický úsek
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10 - Záběhlice
(tel. +420 267 287 111, e-mail: info@azd.cz)

V Praze dne 23. srpna 2021
Ing. Radek Trejtnar, Ph.D., v. r.
ředitel Odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: : Ing. Jiří Kubina, tel. 972 762 022, čj.: 144310/2021-SŽ-GŘ-O13 (3))
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 1/6/2021-JUTA a.s. a vydání
Osvědčení Správy železnic, státní organizace č. 734/2021-O13 (SŽ)
Dne 31. 8. 2021 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. 1/6/2021-JUTA a.s., pro netkané geotextílie geoNETEX a geomembrány JUNIFOL na základě těchto
schválených TPD bylo firmě vydáno Osvědčení Správy železnic, státní organizace č. 734/2021-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. 1/6/2021-JUTA a.s. objednat na adrese:
JUTA,a.s.
Dukelská 417
544 13 Dvůr Králové n. L.

V Praze dne 6. září 2021
Ing. Radek Trejtnar, Ph.D., v. r.
ředitel Odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: : Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 146155/2021-SŽ-GŘ-013)
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Nové textové otázky ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
a zdravotnické přípravy (MD)
Ministerstvo dopravy, Odbor agend řidičů zařazuje od 24. 10. 2021 v rámci zkoušky z odborné způsobilosti
žadatelů o řidičská oprávnění nové textové otázky ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních
komunikacích a zdravotnické přípravy prováděné dle § 40 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
Jedná se celkem o 35 textových otázek s obrazovou podporou, které jsou z převážné většiny nyní zaměřeny
na řešení častějších dopravních situací.
Znění otázek včetně možných odpovědí naleznete v příloze tohoto věstníku.

V Praze dne 13. září 2021
Mgr. Stanislav Dvořák, v. r.
ředitel Odboru agend řidičů
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: : Ing. Et Bc. Milan Janda, tel. 225 131 472)
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Věstník dopravy č. 10/2021 zpracovalo a vydalo v Praze 24. září 2021:

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