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Věc: Schválení Technických podmínek a vydání Souhlasu s použitím výrobku „Mobilní
radiostanice HYT TM-800“ na ŽDC ve vlastnictví státu
Na základě žádosti společnosti DCom, spol. s r.o., Kšírova 32, 619 00 Brno, ze dne
11.9.2008 o schválení technických podmínek a vydání souhlasu s použitím výrobku na ŽDC
ve vlastnictví státu a na základě protokolu ze závěrečného vyhodnocení ověřovacího provozu
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
s účinností od 1. října 2007
schvaluje
technické podmínky
„Mobilní radiostanice HYT řady TM-800“ v pásmu 150 a 470 MHz
a vydává souhlas s použitím zařízení na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu,
k níž právo hospodařit vykonává SŽDC.
Omezení: Výrobek není součástí interoperability dle nařízení vlády č.133/2005 Sb.
Souhlas s použitím výrobku je veden pod evidenčním číslem 21/R – 2008 a uděluje se
s platností od 3.10.2008 na dobu neurčitou.
SŽDC zároveň odsouhlasuje používání následující dokumentace ke zmíněnému výrobku:
Technické podmínky vydané společností DCom, spol. s r.o., ze dne 14.4.2008
Technický popis vydaný společností DCom, spol. s r.o., ze dne 14.4.2008
Prohlášení o shodě s platnými normami - Declaration of Conformity TM-800 V/U
Protokol o provedených zkouškách Testcom č.j. 1433/07, ze dne 17.10.2007
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Návod k obsluze TM-800
Protokol závěrečného vyhodnocení OP vydaný ČD, a.s., RCP-Brno, ze dne 4.9.2008
Vydáním souhlasu s použitím zařízení na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu se
SŽDC nijak nevyjadřuje ke správnosti technického provedení a výpočtů, ani žádným způsobem
nepřebírá odpovědnost za následky způsobené případným pochybením výrobce při výrobě
zařízení, ani za následky způsobené případným pochybením zhotovitele při realizaci díla
(montáž apod.).
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