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Část

1

Část oznamovací
Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 007/2014-AG-Envirofelt CO
a vydání Osvědčení SŽDC č. 431/2014-O13 (SŽDC, s. o.)
Dne 20. 8. 2014 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické
podmínky dodací č. 007/2014-AG-Evnirofelt CO, pro protierozní rohože řady Envirofelt CO 400 a CO
700 používané k ochraně svahů zemního tělesa a na základě těchto schválených TPD bylo vydáno
Osvědčení SŽDC č. 431/2014-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. č. 007/2014-AG-Evnirofelt CO objednat
na adrese:
AMET – GEO,s.r.o.
Rolní 322/39
322 00 Plzeň-Radčice
V Praze dne 20. srpna 2014
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, čj. 36226/2014-013)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 016/2014-AG-Polgrid UX
a vydání Osvědčení SŽDC č. 441/2014-O13 (SŽDC, s. o.)
Dne 20. 8. 2014 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické
podmínky dodací č.016/2014-AG-Polgrid UX, pro jednoosé geomříže řady Polgrid UX 40, 55,80, 120
k protierozní ochraně svahů zemního tělesa, k ochraně železniční tratě před spadem zvětralin ze
skalních svahů a pro realizaci vyztužených zemních těles a opěrných zdí a na základě těchto
schválených TPD bylo vydáno Osvědčení SŽDC č. 441/2014-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. 016/2014-AG-Polgrid UX
na adrese:

objednat

AMET – GEO, s.r.o
Rolní 322/39
322 00 Plzeň-Radčice
V Praze dne 20. srpna 2014
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, čj. 36200/2014-013)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 011/2014-AG-Polyfelt DC
a vydání Osvědčení SŽDC č. 442/2014-O13 (SŽDC, s. o.)
Dne 25. 8. 2014 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické
podmínky dodací č.011/2014-AG-Polyfelt DC, pro geodrény s použitím v odvodňovacích zařízeních
a na základě těchto schválených TPD bylo vydáno Osvědčení SŽDC č. 442/2014-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. 011/2014-AG – Polyfelt DC objednat
na adrese:
AMET – GEO,s.r.o.
Rolní 322/39
322 00 Plzeň-Radčice

V Praze dne 25. srpna 2014
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, čj. 36849/2014-013)
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Zveřejnění aktualizovaných CBA tabulek pro ekonomické hodnocení projektů železniční
infrastruktury (Ministerstvo dopravy)
V souvislosti s dopisem č. j. 35300/2014-O6 ze dne 13. 8. 2014 a v návaznosti na přílohu k vyhlášce
„Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury“, zveřejněné
ve Věstníku dopravy č. 11/2013, požádala SŽDC, s. o., Ministerstvo dopravy o zveřejnění
aktualizovaných CBA tabulek pro ekonomické hodnocení projektů železniční infrastruktury.
Tabulky jsou připojeny v Příloze č. 1 a Příloze č. 2.

V Praze dne 28. srpna 2014
Ing. Josef Kubovský, v. r.
ředitel odboru infrastruktury a územního plánu
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Mgr. Petr Řehák, tel. 225 131 038, čj. 175/2014-910-IZD/2)
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Věstník dopravy č. 9/2014 zpracovalo a vydalo v Praze 5. září 2014:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz
ISSN 1805-9627
http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm
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