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Část oznamovací
Schválení Výnosu č. 2 k předpisu SŽDC (ČD) S3/4 - Nedestruktivní zkoušení kolejnic
Náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC)
schválil dne 8. 10. 2013 Výnos č. 2 k předpisu SŽDC (ČD) S3/4 Nedestruktivní zkoušení kolejnic.
Výnos nabývá účinnosti dnem 15. 10. 2013.
Schválený výnos připouští generování čísel hlášenek vad kolejnic bez omezení číselné řady. Je určen
pro pracovníky defektoskopických skupin, kteří vykonávají nedestruktivní zkoušky součástí
železničního svršku.
Pro organizační složky SŽDC a provozovatelů železničních drah ČR je tento výnos k dispozici
v elektronické podobě na adrese: http://intranet.szdc.cz/eDAP/default.aspx. Tištěnou verzi výnosu
si 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)
Na této adrese mohou výnos v tištěné nebo digitální verzi objednávat i ostatní uživatelé (subjekty
mimo SŽDC a provozovatelů drah). Ceník a přehled veškeré schválené technické dokumentace lze
nalézt na Internetové adrese: http://typdok.tudc.cz.

V Praze 14. října 2013
Ing. Jiří Kozák, v. r.
Ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(vyřizuje: Ing. Libor Dvořák, tel. 972 341 196, č. j. S40935/2013-O13)
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Oznámení neplatnosti pověření k výkonu státního odborného dozoru z důvodu odcizení
Odbor auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy oznamuje, že došlo k odcizení „Pověření
č. 000692 k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě", vydaného dne 16. 10. 2007
a „Pověření č. 000408 k výkonu státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel
na pozemních komunikacích", vydaného dne 16. 10. 2007, a prohlašuje uvedená pověření za neplatná.
Pověření byla vydána na jméno Ing. Luboš Mikolin (zaměstnanec Krajského úřadu Pardubického
kraje).
Pokud by se někdo těmito pověřeními prokazoval, je třeba zjistit jeho totožnost, pověření mu odebrat
a vrátit Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy.

V Praze 21. října 2013
Ing. Ivana Kubaštová, v. r.
Ředitelka Odboru auditu, kontroly a dozoru
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Ing. Václav Hrstka, tel. 225131140, č. j. 114/2013-040-POV/3)
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Výměna řidičských průkazů
V České republice jsou v současné době platné 2 typy řidičských průkazů. Během
následujících let bude docházet k postupné výměně jednoho z nich. Doklad jsou ze zákona
řidiči povinni vyměnit si nejpozději do konce roku 2013. Počínaje 1. lednem 2014 bude v ČR
platný pouze 1 typ řidičského průkazu vzoru Evropských společenství.

Speciální internetovou stránku, která se věnuje problematice
povinných výměn řidičských průkazů, naleznete na stránkách:
http://www.vymentesiridicak.cz

Věstník dopravy č. 23/2013 zpracovalo a vydalo v Praze 6. listopadu 2013:
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