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Část oznamovací
5. vydání TPD 60/02 Železniční výhybky a výhybkové konstrukce (SŽ)
Z důvodu zajištění závazných technických specifikací budoucích kupních smluv pro dodávky výhybek,
výhybkových konstrukcí a jejich náhradních dílů výsledně určených do tratí železničních drah ve vlastnictví
České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace, a dalších železničních
drahách, kde provozuschopnost zajišťuje Správa železnic, státní organizace (dále jen železničních drah Správy
železnic) bylo s výrobcem, firmou DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., po komplexních úpravách uzavřeno
5. vydání technických podmínek dodacích TPD 60/02 Železniční výhybky a výhybkové konstrukce.
Znění TPD je v souladu s ustanovením směrnice SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu v oblasti traťového
hospodářství“ a vychází ze získaných zkušeností s konstruováním, výrobou a provozováním výhybek
a výhybkových konstrukcí s důrazem na správnou funkci výrobků, na zachování bezpečnosti a plynulosti
drážní dopravy a na bezkonfliktní řešení případných uplatněných reklamací.
5. vydání TPD 60/02 Železniční výhybky a výhybkové konstrukce bylo oboustranně podepsáno s účinností od
1. 1. 2022.
Pro interní potřebu organizačních složek Správy železnic je text TPD k dispozici v archivu typové dokumentace
na intranetové adrese http://typdok.tudc.cz. Výtisk TPD si mohou v případě zájmu objednat na adrese:
Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky, Oddělení distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
(tel. 972 741 769, e-mail: typdok@spravazeleznic.cz)
Ostatní organizace mimo Správu železnic si mohou TPD vyžádat přímo u firmy DT – Výhybkárna a strojírna,
a.s. na adrese:
Dolní 3137/100
796 01 Prostějov
(e-mail: dt@dtvs.cz)

V Praze dne 21. prosince 2021
Ing. Radek Trejtnar, Ph.D., v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: Ing. Jan Fencl, tel. 972 244 760, 972 341 194, 724 528 014, čj.: 184879/2021-SŽ-GŘ-O13)
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Mnohostranná dohoda RID 8/2021, podle oddílu 1.5.1 RID, týkající se látek nebezpečných
pro životní prostředí UN 3082 a požadavku na funkční zkoušky obalu (MD)
(1) Tato dohoda se vztahuje pouze na lepidla, barvy, pomocné látky k výrobě barev, tiskařské barvy
a pomocné látky k výrobě tiskařských barev a roztoky pryskyřic, které jsou přiřazeny k číslu UN 3082 Látka
ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n., obalová skupina III, v souladu s dílčím odstavcem 2.2.9.1.10.6 na
základě ustanovení dílčího odstavce 2.2.9.1.10.51, obsahující nejméně 0,025 % následujících látek
jednotlivě nebo v kombinaci:
–

4,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT);

–

octhilinon (OIT), a

–

pyrithion zinečnatý (ZnPT).

(2) Bez ohledu na požadavky RID, smějí být látky v odstavci (1) přepravovány v ocelových, hliníkových, jiných
kovových nebo plastových obalech, které nesplňují požadavky pododdílu 4.1.1.3, jsou-li přepravovány
následujícím způsobem v množstvích nejvýše 30 litrů v jednom obalu:
(a) na paletách, v paletových bednách nebo jiných manipulacích jednotkách, např. samostatné obaly
uložené nebo stohované na paletě a zajištěné přepásáním, průtažnou nebo smršťovací fólií nebo
jiným vhodným způsobem, nebo
(b) jako vnitřní obaly skupinových obalů, jejichž čistá (netto) hmotnost nepřesahuje 40 kg.
(3) Musí být splněna všechna ostatní relevantní ustanovení RID.
(4) Tato dohoda platí do 30. června 2023 pro přepravu po území smluvních států RID, které tuto dohodu
podepsaly. Vypoví-li některý ze signatářů dohodu do uvedeného data, zůstává dohoda v platnosti do výše
uvedeného data pouze pro přepravu po území těch smluvních států RID, které tuto dohodu podepsaly
a nevypověděly.

V Praze dne 5. ledna 2022
Ing. Jindřich Kušnír, v. r.
ředitel odboru drážní dopravy
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: : Ing. Luboš Knížek, tel.: 225 131 161, lubos.knizek@mdcr.cz, č.j.: MD-460/2022-130/1)
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182 ze dne 19. května, kterým se pro účely
přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění část 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (patnácté přizpůsobení nařízení
CLP technickému a vědeckému pokroku), použitelné od 1. března 2022.
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Nové otázky ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické
přípravy (MD)
Ministerstvo dopravy, Odbor agend řidičů zařazuje od 13. 02. 2022 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 + 3 dynamické otázky, které jsou z převážné
většiny nyní zaměřeny krom jiného na sníženou viditelnost, zranitelné účastníky a řešení krizových situací.
Znění otázek včetně možných odpovědí naleznete v příloze tohoto věstníku.

V Praze dne 6. ledna 2022
Mgr. Stanislav Dvořák, v. r.
ředitel odboru agend řidičů
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: : Ing. Milan Janda, tel.: 225 131 472, milan.janda@mdcr.cz)

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích pro protihlukové panely BUDAN
h500 a vydání Osvědčení Správy železnic, státní organizace č. 741/2022-O13 (SŽ)
Dne 11. 1. 2022 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací pro protihlukové stěny BUDAN h500, na základě těchto schválených TPD bylo firmě vydáno Osvědčení
Správy železnic, státní organizace č. 741/2022-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 objednat na adrese:
INPROKOM s.r.o.
Vinohradská 184
130 00 Praha 3
V Praze dne 11. ledna 2022
Ing. Radek Trejtnar, Ph.D., v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 4338/2022-SŽ-GŘ-013)
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Věstník dopravy č. 1/2022 zpracovalo a vydalo v Praze 14. ledna 2022:

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