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Věc: Vydání Souhlasu s použitím radiostanic „KIRISUN DP770“ na ŽDC  

Na základě žádosti společnosti RScom-CZ s.r.o. se sídlem Mikulovická 2642, 530 02 

Pardubice o vydání souhlasu s použitím přenosných radiostanic Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace (dále jen SŽDC), v souladu se směrnicí SŽDC č. 34 „Směrnice pro uvádění do 

provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení 

elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace 

Správa železniční dopravní cesty“ č. j. 21 783/07-OP ve znění změny č.1 s účinností od 15. února 

2012 (dále jen směrnice SŽDC č. 34)  

vydává souhlas 

s použitím radiostanic  KIRISUN typového označení DP 770 v analogovém a DMR režimu ve 

frekvenčním pásmu 150 MHz na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, k níž právo 

hospodařit vykonává SŽDC.  

Vzhledem ke stádiu přípravných a ověřovacích prací souvisejících s přechodem analogových 

sítí MRS v pásmu 150 MHz do DMR režimu, byla v rámci schvalovacího řízení ověřena pouze 

komunikace v rozsahu přiloženého protokolu. V případě, že dojde k zásadnímu posunu 

v realizaci, vyhrazuje si SŽDC právo na dodatečné odzkoušení nadstavbových funkcionalit.  

Souhlas je udělen pod evidenčním číslem 15/2015-S s účinností od 23.3.2015 na dobu 

neurčitou. 

Vydáním souhlasu s použitím uvedeného výrobku na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 

státu se SŽDC nijak nevyjadřuje ke správnosti technického provedení a žádným způsobem 

nepřebírá odpovědnost za následky způsobené případným pochybením výrobce při výrobě, ani za 

následky způsobené nevhodným použitím.  

 

 

 

         

 

Ing. Martin Krupička 

        ředitel odboru automatizace a elektrotechniky 

Váš dopis :  

Ze dne:  

Naše zn.: 12724/2015- O14 

Vyřizuje: Pitter Přemysl 

Telefon: +420 972 244 495 

Mobil:  

E-mail: pitter@szdc.cz 

Datum: 23.3.2015 
  

 
 
 

 

  


