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Část oznamovací
Schválení přípustnosti použití KMDZ60-1:40 a vydání příslušného vzorového listu (SŽ)
V souladu se Směrnicí SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství“ č. j. S35410/11OTH schválil dopisem čj. 40960/2020-SŽ-GŘ-O13 (2) ze dne 24. 6. 2020 ředitel Odboru traťového
hospodářství GŘ Správy železnic přípustnost použití kolejnicového malého dilatačního zařízení KMDZ60-1:40
v tratích železničních drah ve vlastnictví České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa železnic,
a dalších železničních drah provozovaných Správou železnic.
KMDZ60-1:40 je určeno k použití v tratích do rychlosti 200 km/h včetně při zatížení hmotností na nápravu
max. 25 t. Použití KMDZ60-1:40 se řídí zvláště předpisy Správy železnic S3 „Železniční svršek“ a S3/2
„Bezstyková kolej“ v platném znění.
Pro výrobu, zkoušení a ověřování kvality, přejímání, dodávání, manipulaci, montáž, provozování a údržbu
KMDZ60-1:40 platí Technické podmínky dodací TPD 60/02 „Železniční výhybkové konstrukce“ v platném
znění.
Pro účely montáže, kontroly správnosti dodávek, přejímku konstrukce a pro následnou údržbu byl vydán
vzorový list železničního svršku č. 162.202d,b Kolejnicové malé dilatační zařízení KMDZ60-1:40
čj. 40960/2020-SŽ-GŘ-O13 (3).
Vzorový list je pro všechny zájemce zdarma k dispozici v elektronické podobě na intranetové i internetové
adrese http://typdok.tudc.cz.
V případě potřeby je možné si výtisk vzorového listu 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@tudc.cz)

V Praze dne 24. června 2020
Ing. Radek Trejtnar Ph.D., v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: Ing. Jan Fencl, tel. 972 244 760, čj. 40960/2020-SŽ-GŘ-O13)
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Věstník dopravy č. 7 zpracovalo a vydalo v Praze 3. července 2020:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
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