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Část oznamovací
Vydání vzorových listů železničního
jednoduchých výhybek soustavy S49 (SŽ)

svršku

pro

konstrukce

modernizovaných

V návaznosti na schválení přípustnosti použití modernizovaných jednoduchých výhybek soustavy
železničního svršku S49 1. generace která byla schválena výnosem 45969/2019-GŘ-SŽDC-O13 dne 31.
července 2019, byly zpracovány v souladu se směrnicí SŽDC č. 67 následující vzorové listy železničního svršku:
č. 152.049d
č. 152.050d
č. 152.051d
č. 152.052d
č. 152.053d
č. 152.054d
č. 152.055d
č. 152.056d
č. 152.057d

Jednoduchá výhybka JS49-1:6-150
Jednoduchá výhybka JS49-1:7,5-150
Jednoduchá výhybka JS49-1:7,5-190
Jednoduchá výhybka JS49-1:9-190
Jednoduchá výhybka JS49-1:9-300
Jednoduchá výhybka JS49-1:11-300
Jednoduchá výhybka JS49-1:12-500
Jednoduchá výhybka JS49-1:14-760
Jednoduchá výhybka JS49-1:18,5-1200

čj. 40000/2020-SŽ-GŘ-O13
čj. 40001/2020-SŽ-GŘ-O13
čj. 40002/2020-SŽ-GŘ-O13
čj. 40003/2020-SŽ-GŘ-O13
čj. 40005/2020-SŽ-GŘ-O13
čj. 40006/2020-SŽ-GŘ-O13
čj. 40007/2020-SŽ-GŘ-O13
čj. 40008/2020-SŽ-GŘ-O13
čj. 40009/2020-SŽ-GŘ-O13

Vzorové listy jsou vydávány pro účely montáže, kontroly správnosti dodávek, přejímku konstrukce a pro
následnou údržbu.
Vzorové listy jsou pro všechny zájemce zdarma k dispozici v elektronické podobě na intranetové i internetové
adrese http://typdok.tudc.cz.
V případě potřeby je možné si výtisky vzorových listů 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 22. července 2020
Ing. Radek Trejtnar Ph.D., v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: Ing. Štěpán Drobík, tel. 972 762 038, čj. 40011/2020-SŽ-GŘ-O13)
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Vydání vzorových listů jako náhrada za zrušené služební rukověti (SŽ)
Na základě provedené revize DAP Správy železnic, státní organizace se ruší tyto služební rukověti a jejich
obsah se převádí do vzorových listů. Jedná se o tyto služební rukověti:
 SR 101/182 01 Soupis materiálu pro železniční svršek - Jednouchá výhybka tvaru R65-1:9-190 na
dřevěných pražcích - jazyky ze srdcovkové kolejnice tv. T je nahrazena VL 182.032 S Jednoduchá výhybka
R65-1:9-190 na dřevěných pražcích s jazyky ze srdcovkové kolejnice tv. T - soupis materiálu
 SR 101/182 02 Soupis materiálu pro železniční svršek - Jednoduchá výhybka tvaru R65-1:9-300 na
dřevěných pražcích - jazyky ze srdcovkové kolejnice tv. T je nahrazena VL 182.033 S Jednoduchá výhybka
R65-1:9-300 na dřevěných pražcích s jazyky ze srdcovkové kolejnice tv. T - soupis materiálu
 SR 101/186 01 Soupis materiálu pro železniční svršek - Celá křižovatková výhybka tvaru CR65-1:11-300 na
dřevěných pražcích, s plochými žebrovými podkladnicemi je nahrazena VL 186.004 S Celá křižovatková
výhybka CR65-1:11-300 na dřevěných pražcích s plochými žebrovými podkladnicemi - soupis materiálu
Vzorové listy jsou vydávány pro účely údržby konstrukcí.
Vzorové listy jsou pro všechny zájemce zdarma k dispozici v elektronické podobě na intranetové i internetové
adrese http://typdok.tudc.cz.
V případě potřeby je možné si výtisky vzorových listů 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

V Praze dne 10. srpna 2020
Ing. Radek Trejtnar Ph.D., v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: Ing. Štěpán Drobík, tel. 972 762 038, čj. 51371/2020-SŽ-GŘ-O13)
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INSTRUKCE PRO STK č. 4/2020 – Postup při provádění technických prohlídek vozidel
taxislužby (MD)
Z důvodu sjednocení činnosti stanic technické kontroly, které provádějí technické prohlídky vozidel, která
jsou vozidly určenými k provozování taxislužby a zapsané v evidenci taxislužby (dále jen „vozidla taxislužby“)
při určení lhůty k podrobení se další pravidelné technické prohlídky těchto vozidel, Ministerstvo dopravy
(dále jen „ministerstvo“) vydává tuto instrukci.
V případě, že žadatel o technickou prohlídku vozidla přistaví vozidlo, u kterého je v technickém průkaze
zapsáno, že se jedná o vozidlo taxislužby nebo nově od 1. 7. 2020 je povinně označeno „Evidenční nálepkou
vozidla taxislužby“ podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů, podle níže uvedeného vzoru považuje se, že jedná se o vozidlo, které je zapsáno
v evidenci vozidel taxislužby.

Po provedení pravidelné technické prohlídky se stanoví lhůta pro provedení další pravidelné technické
prohlídky v souladu s § 40 odst. 2 písm. a) bodu 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisům, na dobu jednoho roku.
Kontrolní technik při provádění technické prohlídky vozidel taxislužby poznamená do poznámky „Protokolu
o technické prohlídce“ skutečnost vozidla taxislužby, formou zápisu:
„Vozidlo taxislužby“.
Zvláštní ustanovení:
Provozovatel STK musí seznámit s obsahem instrukce kontrolní techniky STK nejpozději v den nabytí platnosti
této instrukce. Do příručky jakosti zaznamená způsob, jak bude zabezpečeno seznámení dotčených
pracovníků STK s obsahem této instrukce.
Instrukce nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku dopravy.

V Praze dne 17. srpna 2020
Ing. Bc. Ivan Novák, v. r.
ředitel odboru provozu silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Bc. Pavel Nosek, tel. 225 131 507, č.j.: 1/2020-150-ORG3/9)
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Věstník dopravy č. 9 zpracovalo a vydalo v Praze 31. srpna 2020:

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