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Část oznamovací
Schválení Změny č. 1 TPD č. 3/2015 pro kryty EOV (SŽDC)
S účinností od 1. 7. 2018 byla schválena ředitelem odboru traťového hospodářství generálního ředitelství
SŽDC Změna č. 1 Technických podmínek dodacích č. 3/2015 pro Kryty EOV (dále jen „TPD“) výrobce
Elektroline, a.s., které platí pro objednávání, výrobu, kontrolu a ověření kvality, dodávku a přejímku krytů
elektrického ohřevu výhybek (EOV), výsledně určených do železničních drah ve vlastnictví České republiky,
se kterými má právo hospodařit SŽDC, a do dalších drah provozovaných SŽDC. Změnou č. 1 dochází k rozšíření
sortimentu krytů EOV pro výhybky soustavy UIC 60.
Organizační jednotky SŽDC a provozovatelů železničních drah v majetku ČR, které s tímto materiálem
hospodaří, obdrží Změnu č. 1 TPD a TPD se zapracovanou Změnou č. 1 v elektronické podobě. V případě
potřeby mohou Změnu č. 1 TPD i TPD se zapracovanou Změnou č. 1 v papírové podobě 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)
Schválené TPD jsou také k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese: http://typdok.tudc.cz
Ostatní organizace si mohou Změnu č. 1 TPD vyžádat u firmy Elektroline, a.s., na adrese:
Elektroline, a.s.
K Ládví 1805/20
184 00 PRAHA 8
(tel. 284 021 111, e-mail info@elektroline.cz)
Přehled schválené technické dokumentace je také k dispozici v elektronické podobě na Internetu na adrese
www.szdc.cz a http://typdok.tudc.cz.

V Praze dne 27. června 2018
Ing. Radovan Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ing. Martin Táborský, tel. 9723 41191, č.j.: 36186/2018-SŽDC-GŘ-O13)
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Věstník dopravy č. 9 zpracovalo a vydalo v Praze 31. srpna 2018:

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