Změna č. 2 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro
provozování drážní dopravy - Zařízení pro plnění vodou
č.j. 2444/2020-SŽDC-GŘ-O5
Správa železnic, IČO 70 99 42 34, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, jako osoba, která podle Článku 4 Prováděcího nařízení Komise
(EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou, zpracovává Popis zařízení
služeb, oznamuje vydání změny č. 2 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy - Zařízení pro plnění vodou, účinné
od 15. 1. 2020.
Ve výše uvedeném Popisu zařízení služeb se mění následující:

1. Celý dokument – změna názvu organizace:
Text Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se nahradí textem Správa železnic, státní organizace, respektive Správa železnic.

2. Kapitola 3.1 – aktualizace seznamu instalací zařízení služeb
Technické charakteristiky
Železniční stanice
(zastávka), dopravní bod

1/5

Provozní
doba

Brno - hl.n. - odst."A"

0 - 24

Brno - hl.n. - odst."B"

0 - 24

Brno - hl.n. - odst."B"

0 - 24

Brno - hl.n. - odst."B"

0 - 24

Brno - hl.n. - odst."B"

0 - 24

Brno - hl.n. - odst."B"

0 - 24

Brno - hl.n. - odst."B"

0 - 24

Brno - hl.n. - odst."B"

0 - 24

Umístění
zařízení
mezi kolejemi
668 a 669
u koleje č.
504
mezi kolejemi
505 až 506
mezi kolejemi
507 až 508
mezi kolejemi
510 až 511
mezi kolejemi
512 až 513
mezi kolejemi
514 až 515
mezi kolejemi
516 až 517

číslo
koleje

délka
koleje
(m)

číslo
koleje

668

265

669

504

125

505

273

506

507

215

510

délka
koleje
(m)
265

Dodavatel vody

Kontaktní osoba

ČD, a.s. RSM

OCUVsekretariat@cd.cz

ČD, a.s. RSM

OCUVsekretariat@cd.cz

192

ČD, a.s. RSM

OCUVsekretariat@cd.cz

508

225

ČD, a.s. RSM

OCUVsekretariat@cd.cz

334

511

327

ČD, a.s. RSM

OCUVsekretariat@cd.cz

512

319

513

312

ČD, a.s. RSM

OCUVsekretariat@cd.cz

514

325

515

196

ČD, a.s. RSM

OCUVsekretariat@cd.cz

516

196

517

194

ČD, a.s. RSM

OCUVsekretariat@cd.cz

Doplňující informace

RSM - účtuje OCÚ Východ platného ceníku
BVAK - účtuje OCÚ východ dle platného ceníku
BVAK - účtuje OCÚ východ dle platného ceníku
BVAK - účtuje OCÚ východ dle platného ceníku
BVAK - účtuje OCÚ východ dle platného ceníku
BVAK - účtuje OCÚ východ dle platného ceníku
BVAK - účtuje OCÚ východ dle platného ceníku
BVAK - účtuje OCÚ východ dle platného ceníku

cenu
cenu
cenu
cenu
cenu
cenu
cenu

Technické charakteristiky
Železniční stanice
(zastávka), dopravní bod

Břeclav

0 - 24

Břeclav

0 - 24

Břeclav

0 - 24

Břeclav

0 - 24

Břeclav

0 - 24

Břeclav

0 - 24

Břeclav

0 - 24

Břeclav

0 - 24

České Budějovice

České Budějovice

2/5

Provozní
doba

Umístění
zařízení
žst. Břeclav
mezi
nástupišti
žst. Břeclav
mezi
nástupišti
žst. Břeclav
mezi
nástupišti
žst. Břeclav
mezi
nástupišti
žst. Břeclav
mezi
nástupišti
žst. Břeclav
mezi
nástupišti
žst. Břeclav
mezi
nástupišti
žst. Břeclav
mezi
nástupišti

0 - 24

mezi kolejí
č. 5 a 7 v
šachtách
mezi
kolejemi, 180
m mezi
šachtami

0 - 24

mezi kolejí
č. 1 a 2
v šachtách
mezi
kolejemi, 180
m mezi
šachtami

číslo
koleje

délka
koleje
(m)

číslo
koleje

délka
koleje
(m)

Dodavatel vody

Kontaktní osoba

Doplňující informace

9a

123

11a

91

ČD, a.s. RSM

VitouchP@szdc.cz

Správa železnic účtuje OCÚ
východ spotřebu vody

11

285

13

238

ČD, a.s. RSM

VitouchP@szdc.cz

Správa železnic účtuje OCÚ
východ spotřebu vody

5b

170

7c

320

ČD, a.s. RSM

VitouchP@szdc.cz

Správa železnic účtuje OCÚ
východ spotřebu vody

1

851

ČD, a.s. RSM

VitouchP@szdc.cz

Správa železnic účtuje OCÚ
východ spotřebu vody

2

924

ČD, a.s. RSM

VitouchP@szdc.cz

Správa železnic účtuje OCÚ
východ spotřebu vody

4

441

ČD, a.s. RSM

VitouchP@szdc.cz

Správa železnic účtuje OCÚ
východ spotřebu vody

6

246

8

646

ČD, a.s. RSM

VitouchP@szdc.cz

Správa železnic účtuje OCÚ
východ spotřebu vody

10b

414

12

214

ČD, a.s. RSM

VitouchP@szdc.cz

Správa železnic účtuje OCÚ
východ spotřebu vody

5

1

252

349

7

2

254

436

ČD a.s.

použití zařízení:
tyemnyak@szdc.cz,
obsazení koleje, příp.
nástupiště:
ZSTCBEmankan@szdc.cz

ČD a.s.

použití zařízení:
tyemnyak@szdc.cz,
obsazení koleje, příp.
nástupiště:
ZSTCBEmankan@szdc.cz

ČD a.s., OCP západ, doplnění
vody účtuje dopravcům Vzhledem
k tomu, že je nutné pro použití
zařízení plnění vodou obsadit i
kolej, případně plochu nástupiště,
musí proběhnout současně
s objednáním zařízení pro plnění
vodou i objednání použití koleje,
příp. plochy nástupiště, u které je
zařízení pro plnění vodou.
ČD a.s., OCP západ, doplnění
vody účtuje dopravcům Vzhledem
k tomu, že je nutné pro použití
zařízení plnění vodou obsadit i
kolej, případně plochu nástupiště,
musí proběhnout současně
s objednáním zařízení pro plnění
vodou i objednání použití koleje,
příp. plochy nástupiště, u které je
zařízení pro plnění vodou.

Technické charakteristiky
Železniční stanice
(zastávka), dopravní bod

Umístění
zařízení

0 - 24

mezi kolejí
č. 4 a 6
v šachtách
mezi
kolejemi, 180
m mezi
šachtami

České Budějovice

0 - 24

u koleje č. 10
v šachtách
mezi
kolejemi, 180
m mezi
šachtami

Havlíčkův Brod

0 - 24

Havlíčkův Brod

0 - 24

Havlíčkův Brod

0 - 24

Letovice

0 - 24

České Budějovice

Plzeň hlavní nádraží

3/5

Provozní
doba

0 - 24

II., III. a IV.
nástupiště
II., III. a IV.
nástupiště
II., III. a IV.
nástupiště
vedle
manipulační
koleje č. 6

mezi kolejí
č. 104 a 106
v šachtách
mezi kolejemi

číslo
koleje

4

délka
koleje
(m)

411

číslo
koleje

6

délka
koleje
(m)

361

Dodavatel vody

Kontaktní osoba

ČD a.s.

použití zařízení:
tyemnyak@szdc.cz,
obsazení koleje, příp.
nástupiště:
ZSTCBEmankan@szdc.cz

ČD a.s.

použití zařízení:
tyemnyak@szdc.cz,
obsazení koleje, příp.
nástupiště:
ZSTCBEmankan@szdc.cz

10

331

2

323

4

323

ČD, a.s. RSM

Schor@szdc.cz

1

323

3

323

ČD, a.s. RSM

Schor@szdc.cz

5

299

7

305

ČD, a.s. RSM

Schor@szdc.cz

6

140

Správa železnic

OCUVsekretariat@cd.cz

Správa železnic

použití zařízení:
Seidl@szdc.cz
obsazení koleje a
nástupišť:
ZSTPLZmankan@szdc.cz

104

202

106

192

Doplňující informace

ČD a.s., OCP západ, doplnění
vody účtuje dopravcům Vzhledem
k tomu, že je nutné pro použití
zařízení plnění vodou obsadit i
kolej, případně plochu nástupiště,
musí proběhnout současně
s objednáním zařízení pro plnění
vodou i objednání použití koleje,
příp. plochy nástupiště, u které je
zařízení pro plnění vodou.
ČD a.s., OCP západ, doplnění
vody účtuje dopravcům Vzhledem
k tomu, že je nutné pro použití
zařízení plnění vodou obsadit i
kolej, případně plochu nástupiště,
musí proběhnout současně
s objednáním zařízení pro plnění
vodou i objednání použití koleje,
příp. plochy nástupiště, u které je
zařízení pro plnění vodou.
Správa železnic účtuje OCÚ
východ spotřebu vody
Správa železnic účtuje OCÚ
východ spotřebu vody
Správa železnic účtuje OCÚ
východ spotřebu vody
Správa železnic přeúčtuje
uživatelům cenu od dodavatele
vody
Správa železnic OŘ Plzeň
přeúčtuje uživatelům cenu od
dodavatele vody. Vzhledem
k tomu, že je nutné pro použití
zařízení plnění vodou obsadit i
kolej, případně plochu nástupiště,
musí proběhnout současně
s objednáním zařízení pro plnění
vodou i objednání použití koleje,
příp. plochy nástupiště, u které je
zařízení pro plnění vodou.

Technické charakteristiky
Železniční stanice
(zastávka), dopravní bod

Umístění
zařízení

číslo
koleje

délka
koleje
(m)

číslo
koleje

0 - 24

mezi kolejí
č. 3 a 5
v šachtách
mezi kolejemi

Plzeň hlavní nádraží

0 - 24

mezi kolejí č.
0a2v
šachtách
mezi kolejemi

0

172

2

Plzeň hlavní nádraží

0 - 24

mezi kolejí
č. 4 a 6
v šachtách
mezi kolejemi

4

481

6

Plzeň hlavní nádraží,
obvod seřaďovací nádraží

0 - 24

Stojany pro
plnění a
odsávání
vozů

453

221

Prostějov hlavní nádraží

0 - 24

od bývalé
vodárny směr
bedihošťské
zhlaví

6

268

Plzeň hlavní nádraží

4/5

Provozní
doba

3

155

5

8

délka
koleje
(m)

Dodavatel vody

Kontaktní osoba

Správa železnic

použití zařízení:
Seidl@szdc.cz
obsazení koleje a
nástupišť.:
ZSTPLZmankan@szdc.cz

551

Správa železnic

použití zařízení:
Seidl@szdc.cz obsazení
koleje a nást.:
ZSTPLZmankan@szdc.cz

379

Správa železnic

použití zařízení:
Seidl@szdc.cz
obsazení koleje a nást.:
ZSTPLZmankan@szdc.cz

Správa železnic

použití zařízení:
Seidl@szdc.cz
obsazení koleje a nást.:
ZSTPLZmankan@szdc.cz

149

270

Ing. Jaroslav Chaloupka,
606 734 246

Doplňující informace

Správa železnic OŘ Plzeň
přeúčtuje uživatelům cenu od
dodavatele vody. Vzhledem
k tomu, že je nutné pro použití
zařízení plnění vodou obsadit i
kolej, případně plochu nástupiště,
musí proběhnout současně
s objednáním zařízení pro plnění
vodou i objednání použití koleje,
příp. plochy nástupiště, u které je
zařízení pro plnění vodou.
Správa železnic OŘ Plzeň
přeúčtuje uživatelům cenu od
dodavatele vody. Vzhledem
k tomu, že je nutné pro použití
zařízení plnění vodou obsadit i
kolej, případně plochu nástupiště,
musí proběhnout současně
s objednáním zařízení pro plnění
vodou i objednání použití koleje,
příp. plochy nástupiště, u které je
zařízení pro plnění vodou.
Správa železnic OŘ Plzeň
přeúčtuje uživatelům cenu od
dodavatele vody. Vzhledem
k tomu, že je nutné pro použití
zařízení plnění vodou obsadit i
kolej, případně plochu nástupiště,
musí proběhnout současně
s objednáním zařízení pro plnění
vodou i objednání použití koleje,
příp. plochy nástupiště, u které je
zařízení pro plnění vodou.
Správa železnic OŘ Plzeň
přeúčtuje uživatelům cenu od
dodavatele vody. Vzhledem
k tomu, že je nutné pro použití
zařízení plnění vodou obsadit i
kolej, případně plochu nástupiště,
musí proběhnout současně
s objednáním zařízení pro plnění
vodou i objednání použití koleje,
příp. plochy nástupiště, u které je
zařízení pro plnění vodou.

Technické charakteristiky
Železniční stanice
(zastávka), dopravní bod

Provozní
doba

Šumperk

0 - 24

Tišnov

0 - 24

Valašské Meziříčí

0 - 24

Valašské Meziříčí

0 - 24

Valašské Meziříčí

0 - 24

Valašské Meziříčí

0 - 24

Valašské Meziříčí

0 - 24

Valašské Meziříčí

0 - 24

Valašské Meziříčí

0 - 24

Veselí nad Moravou

0 - 24

Vsetín

0 - 24

Zlín střed

0 - 24

Umístění
zařízení
vlečka ČD,
a.s.
mezi kolejemi
3a5
vsetínské
zhlaví
vsetínské
zhlaví
hustopečské
zhlaví
konec 2.
nástupiště
směr Branky
na M.
konec 2.
nástupiště
směr Branky
na M.
konec 2.
nástupiště
směr
Hostašovice
lhotecké
zhlaví
Mezi
nástupišti 1 a
2
km 37.760
polanecké
zhlaví +100m
km 10.050

číslo
koleje

číslo
koleje

délka
koleje
(m)

Dodavatel vody

Kontaktní osoba

Ing. Jaroslav Chaloupka,
606 734 246

Doplňující informace

Zařízení v majetku ČD, a.s. a
nachází se na vlečce ČD, a.s.
RSM - účtuje OCÚ východ platného ceníku

12

218

3

701

5

574

ČD, a.s. RSM

1

708

3

694

ČD a.s.

5

620

7

607

ČD a.s.

5

620

7

607

ČD a.s.

6

552

8

189

ČD a.s.

Ing. Jaroslav Chaloupka,
606 734 246

ČD a.s.

6

552

4

542

ČD a.s.

Ing. Jaroslav Chaloupka,
606 734 246

ČD a.s.

2

539

4

542

ČD a.s.

Ing. Jaroslav Chaloupka,
606 734 246

ČD a.s.

4

542

8

189

ČD a.s.

Ing. Jaroslav Chaloupka,
606 734 246

ČD a.s.

2

469

4

404

ČD, a.s. RSM

MichalikP@szdc.cz

Správa železnic účtuje OCÚ
východ spotřebu vody

11

432

9

448

ČD a.s.

Ing. Jaroslav Chaloupka,
606 734 246

jen v létě, ČD, a.s., 6x vývod
vždy po 25m

6

198

ČD a.s.

Ing. Jaroslav Chaloupka,
606 734 246

V Praze dne 15. 1. 2020

JUDr. Hana Honzáková, v.r.
řediteka odboru obchodních a smluvních vztahů

5/5

délka
koleje
(m)

OCUVsekretariat@cd.cz
Ing. Jaroslav Chaloupka,
606 734 246
Ing. Jaroslav Chaloupka,
606 734 246
Ing. Jaroslav
Chaloupka,606 734 246

ČD a.s.
ČD a.s.
ČD a.s.

