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Část oznamovací
Oprava údajů v Informaci pro STK a SME, Schválení přístroje pro použití v STK a SME, která
byla vydaná ve Věstníku dopravy č. 3/2022 (MD)
Ministerstvo dopravy v souladu s § 47 odst. 3 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 předpisů a podle § 16 odst. 6 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., schválilo
následující přístroje pro měření emisí ve stanicích měření emisí (SME) nebo ve stanicích technické kontroly
(STK) a v rámci provádění technických silničních kontrol (TSK), které splňují nové požadavky na přístroje.
Ve Věstníku dopravy č. 3/2022 došlo k chybnému uvedení údajů u výrobce a nositele osvědčení zařízení pro
kontrolu vůlí náprav METALPRO Vysočina s.r.o., typ ZVPN.
Chybně ve věstníku uvedeno:
Výrobce:

MetalPro Vysočina s.r.o., IČO: 293 46 480
Náměstí 46
594 42 MĚŘÍN
Česká republika

Nositel osvědčení:

AUTOTECH-VT, s.r.o., IČO: 259 80 201
Náměstí 46
594 42 MĚŘÍN

Oprava údajů:
Výrobce:

MetalPro Vysočina s.r.o., IČO: 293 80 201
Náměstí 46
594 42 MĚŘÍN
Česká republika

Nositel osvědčení:

MetalPro Vysočina s.r.o., IČO: 293 80 201
Náměstí 46
594 42 MĚŘÍN

V Praze dne 31. března 2022
Ing. Bc. Ivan Novák, v. r.
ředitel Odboru provozu silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Mgr. Michal Kadlec, tel. 225 131 508, č.j. MD-246/2022-150/11)
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Schválení podpražcových podložek Getzner pro běžné používání a podpis předmětných
Technických podmínek dodacích (SŽ)
V souladu se směrnicí SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství“ pro účely výroby
a dodávek podpražcových podložek Getzner schválil ředitel Odboru traťového hospodářství (O13)
generálního ředitelství Správy železnic dne 1. 4. 2022 dále uvedenou technickou dokumentaci firmy Getzner
Werkstoffe GmbH:
Technické podmínky dodací (TPD):
č. USP/SZ-GW/2022-01 Podpražcové podložky GETZNER, Vydání č. 1
Jedná se o 1. vydání těchto TPD, které platí pro dodávky předmětných výrobků vyráběných od 1. 2. 2022.
Ředitel odboru traťového hospodářství (O13) zároveň dopisem čj. 21695/2022-SŽ-GŘ-O13 (3) ze dne
1. 4. 2022 schválil běžné používání podpražcových podložek Getzner v železničních drahách Správy
železnic.
Podmínky používání pražců s podpražcovými podložkami v železničních drahách Správy železnic se obecně
řídí vnitřním předpisem SŽ MP „Metodický pokyn pro navrhování pražců s podpražcovými podložkami do
konstrukce kolejí, výhybek a výhybkových konstrukcí“, čj. 27733/2020-SŽ-GŘ-O13 dne 12. května 2020
v účinném znění, který je zveřejněn na internetových stránkách Správy železnic Dokumenty a předpisy www.spravazeleznic.cz (odkaz: O nás / vnitřní předpisy Správy železnic / Dokumenty a předpisy) a výše
uvedenými TPD a TPD výrobců pražců, jejichž dodatek vztahující se k použití podpražcových podložek bude
schválen následně.
Organizační jednotky Správy železnic a provozovatelů železničních drah Správy železnic, které s tímto
materiálem hospodaří, obdrží vydávané TPD v elektronické podobě. V případě potřeby mohou další výtisky
objednat na adrese:
Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení typové dokumentace
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
(tel.: 972 742 241, 972 741 769, fax. 972 741 290,
e-mail: typdok@spravazeleznic.cz)
Schválená technická dokumentace je pro interní potřebu také k dispozici v elektronické podobě na Intranetu
na adrese: http://typdok.tudc.cz
Ostatní organizace si mohou Technické podmínky dodací vyžádat přímo u výrobce nebo subjektu pověřeného
projednáním TPD s uživatelem na adrese, kde je možné předmětné výrobky také objednávat:
HYDROBETON s.r.o.
Staviteľská 3
831 04 Bratislava
Slovenská republika
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Přehled schválené technické dokumentace je také k dispozici v elektronické podobě na Internetu Správy
železnic na adrese Železniční svršek - www.spravazeleznic.cz (odkaz: Dodavatelé / Odběratelé/ Technické
požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC/Technické požadavky na výrobky, zařízení
a technologie pro ŽDC/Železniční svršek) nebo http://typdok.tudc.cz.

V Praze dne 1. dubna 2022
Ing. Radek Trejtnar, Ph.D., v. r.
ředitel Odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: Ing. Vojtěch Langer, tel. 972 741 238, čj.: 21695/2022-SŽ-GŘ-O13 (4))

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích Geomat č. 1/2022 a vydání
Osvědčení Správy železnic, státní organizace č. 755/2022-O13 (SŽ)
Dne 4. 4. 2022 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací Geomat č. 1/2022 pro svařované ocelové gabiony, na základě těchto schválených TPD bylo firmě
vydáno Osvědčení Správy železnic, státní organizace č. 755/2022-O13.
Tyto TPD Geomat 001/2022 nahrazují TPD Geomat 001/2019 ze dne 14. 5. 2019 a osvědčení č. 644/2019O13
Organizační jednotky Správa železnic mají TPD k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz.
TPD v tištěné podobě mohou objednat na adrese:
Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)
Ostatní organizace mohou Technické podmínky dodací č. 1/2022 objednat na adrese:
Geomat s.r.o.
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

V Praze dne 5. dubna 2022
Ing. Radek Trejtnar, Ph.D., v. r.
ředitel Odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 25885/2022-SŽ-GŘ-013)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích Geomat č. 2/2022 a vydání
Osvědčení Správy železnic, státní organizace č. 754/2022-O13 (SŽ)
Dne 4. 4. 2022 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací Geomat č. 2/2022 pro pletené ocelové gabiony, na základě těchto schválených TPD bylo firmě vydáno
Osvědčení Správy železnic, státní organizace č. 754/2022-O13.
Tyto TPD Geomat 002/2022 nahrazují TPD Geomat 002/2019 ze dne 14. 5. 2019 a osvědčení č. 645/2019O13
Organizační jednotky Správa železnic mají TPD k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz.
TPD v tištěné podobě mohou objednat na adrese:
Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)
Ostatní organizace mohou Technické podmínky dodací č. 1/2022 objednat na adrese:
Geomat s.r.o.
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

V Praze dne 5. dubna 2022
Ing. Radek Trejtnar, Ph.D., v. r.
ředitel Odboru traťového hospodářství
Správa železnic
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 25880/2022-SŽ-GŘ-013)
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Věstník dopravy č. 4/2022 zpracovalo a vydalo v Praze 8. dubna 2022:

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