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ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 V některých dodávkách nově dodávaných tiskopisů písemných rozkazů podle vzorů,
uvedených v předpisech SŽDC D1 a SŽDC D3, byly zjištěny tiskové chyby. Pro používání
takových tiskopisů do doby jejich náhrady či spotřebování dodaných zásob se řiďte
ustanoveními tohoto pokynu.

ČÁST DRUHÁ
SEPISOVÁNÍ ROZKAZŮ
2.1 V rozkaze V-PMD je v bodě 9 místo textu „Souhlas k vjezdu do stanice ...“ uvedeno
chybně „Souhlas k odjezdu ze stanice ...“.
Tento bod nevyplňujte, správný text zapište do části „Jiné příkazy“.
2.2 V rozkaze PvD3 je v bodě 2 místo textu „Jednejte jako vlak ......! 3)“ uvedeno chybně
„Jedete jako vlak ......! 3)“.
I pro dopravny D3, ve kterých jsou současné vjezdy zakázány, vyplňujte v tomto bodě
jen první a třetí řádek; do části 11 rozkazu PvD3 zapište „V dopravně D3 ...... jednejte jako
vlak ......!“.
2.3 V písemných rozkazech jsou další tiskové chyby, které však nemají vliv na obsah
sdělovaného pokynu. Proto k dále uvedeným tiskovým chybám při sepisování písemných
rozkazů nepřihlížejte:
a) v rozkaze Op je v posledním řádku části A za textem „se zvýšenou opatrností!“ navíc
značka „2)“;
b) v rozkaze Op je chyba v poznámce místo textu „ *) - nehodí-li se, škrtněte celou větu“
uvedeno chybně „*) - nehodící-li se, škrtněte celou větu“,
c) v rozkaze Pv je v částech 3 a 4 místo textu: „Z ..... do ..... pojedete v mezistaničním
oddílu po traťové koleji číslo ....... .1)“ uvedeno chybně „Z ..... do ..... pojedete
mezistanicím oddílu po traťové koleji číslo ....... .1)“;
d) v rozkaze V-PMD je v bodě 10 místo textu „... vjezd do stanice dovolen. Jízdu ukončete
(místo zastavení)“ uvedeno chybně „... vjezd do stanice povolen. Jízdu ukončete (místo
ukončení)“;
e) v rozkaze PvD3 je v bodě 3 místo textu „S vlakem číslo ...... křižujete v .... “ uvedeno
chybně „S vlakem ...... křižujete v .... “;
f) v rozkaze Z je v části 1, 2 a 3 místo textu „Pojedete na traťovou kolej číslo ........*).“
uvedeno chybně „Jedete na traťovou kolej číslo ...........*).“;
g) v rozkaze Z je ve vysvětlivce značky **) místo textu „...jedou-li vlaky souběžně po obou
traťových kolejích...“ uvedeno chybně „...jedou-li vlaky souběžně po dvou traťových
kolejích...“
h) v rozkaze Z chybí v části 3 značka §) za větou „Návěstidla ........... se neobsluhují, po
rozkazu k odjezdu smíte odjet.“ Větu je možno v případě potřeby škrtnout.
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ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Se zněním tohoto pokynu prokazatelně seznamte všechny v úvahu přicházející
zaměstnance.
3.2 Tento pokyn zařaďte ve všech stanicích do desek DV u výpravčího, případně podle
rozhodnutí OŘ nebo přednosty provozního obvodu i na další pracoviště.
3.3 Obsah pokynu zařaďte do náplně nejbližšího školení nebo seminářů zúčastněných
zaměstnanců.
3.4 Zjistíte-li v nových tiskopisech další, v tomto pokynu neuvedené tiskové chyby,
oznamte je neprodleně na GŘ SŽDC, OZŘP, oddělení předpisů.
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