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Zápis OS TT z projednání posouzení úprav hlav kolejnic vrtáním dle zprávy OKS SDP
Na základě uvedené zprávy OKS SDP, zaslané řediteli SDP, byla na 51.zasedání OS
TT dne 1.4.2015 problematika vrtání hlav kolejnic zástupci provozovatelů tramvajových tratí
jednotlivých měst ČR i SR projednána, s těmito závěry:
-

zástupci provozovatelů tramvajových tratí až dosud neregistrují téměř žádné
provozní závady, plynoucí z vrtání hlav kolejnic, a nehodnotí, že by v současnosti
tento problém představoval ohrožení bezpečnosti a provozuschopnosti
tramvajových drah

-

pro případné legislativní řešení závad, plynoucích z vrtání hlav kolejnic, považují
za dostatečné současné obecné právní normy, které zřetelně stanovují
zodpovědnost za dodávku, zde ve smyslu dodávky úpravy kolejnice (stejně jako
v případě úprav kolejnic, které jsou součástí např.kolejových konstrukcí,
dilatačních zařízení,atd.)

-

přítomní zástupci provozovatelů tramvajových drah si nejsou vědomi konkrétních
podnětů, které by vznášeli v uvedené věci vůči OKS SDP
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Zaregistrováno jako zájmové sdružení právnických osob podle ust. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů odborem občanskosprávních agend Magistrátu hl. města Prahy dne 20.12.2000 pod
č.j. 34/2000

-

v návaznosti na výše uvedené nepovažují dopravní podniky, provozující
tramvajové tratě, zde zastoupení v OS TT, za aktuálně potřebné, problematiku
vrtání hlav kolejnic řešit, s výhledem možného systémového řešení všech zásahů
do kolejnic (vrtání hlav, otvory pro odvod vody ze žlábků, zásady pro bezstykovou
kolej, dilatace, otvory pro vodivá propojení a skříňky,….) až po dokončení
probíhající novelizace souvisejících norem pro tramvajovou dopravu (ČSN 73
6412 a ČSN 73 6405)

Elektronicky autorizováno zástupci: DP hl.m.Prahy, DP města Brna, Plzeňské městské DP,
DP Mostu a Litvínova, DP města Olomouce a DP Ostravy

Zapsal:
Ing.Martin Chovanec, tajemník OS TT

