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ROZHODNUTI
o ZMĚNň SCHvÁLENÍ TECHNICKE ZPŮsoBILosTI TYPU sYSTÉMUvoZIDLA
NEBO KoNsTRUxČnÍ čÁsu VoZIDLA NEBo v'fraw VOZIDLA č.
? 2)r7,7
r,

-t

Držitel:
Druh:

Výrobce:

Pramacom
Praguespol.s r.o.
Radčina
22
16000 Praha6

pŘÍst-uŠerumuÍ
ELEKTRoNICKÉ
vozIoel
- VozIDLoVÝ
TenvIruÁl
- voztot.ovÉ
WsÍLAČKY
EADSSecureNetworksSAS Defenceand Communications
Systems
1 boulevardJeanMoulin
78990 Elancouft
Cedex,FMNCIE

Tovární značka:
Typ (typová řada): TPMTOO

obchodní označení:TETMPOL
pa|ubní
Určenona vozidla: s napětím
sÍtě12V

Ministerstvo dopravy podle ustanovení$ 19 a $ 21 ziíkonač' 561200lSb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemníchkomunikacícha o zněně zákona é.16811999Sb., o pojištěníodpovědnostiza škoduzpůsobenouprovozem
vozidla a o aněněněkterých souúsejícíchzirlrron.i(zákon opojištěníodpovědnostiz WovozlJvozidla), venlěni zékona
ě.30,7l|999Sb. vplatném zněni a prováděcíchpředpisůo schvalovánítechnickézpůsobilostiatechnick.ýchpodmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a na podkladě ozrámení zrrěn držitelem osvědčenío schválerrítechnické
způsobilosti.
schvaluie
zrrrěnu výše uvederréhoschválerrítechnické způsobilosti typu systánu vozidla nebo konstrukčníčástivozidla nebo Úbavy
vozid|a.V souvislostis toutozněnou se měnía doplňujeosvědčení
o schválenítechnickézpůsobilostitypu:

Držitel:
Druh:

Výrobce:

Pramacom
Praguespol.s r.o.
Radčina
22
16000 Praha6
pŘÍst-uŠeruswÍ
ELEKTRoNICKÉ
vozIoel
- VozIDLoVÝTERMINÁL
- VoZIDLoVÉVYSÍLAČKY

CASSIDIANMetaPole
1 BoulevardJeanMoulin
78996 Elancourt,FMNCIE
Továrníznačka:
CASSIDIAN
Typ (typová řada): TPMTOO
ovládacípane|HR 7624, reproduktor
PionnerTS.44
a ořís|ušenství
obchodní označení:TETMPOL, CASSIDIAN
pa|ubní
sÍtě12V
Určenona vozidla: s napětím

a stano\'uje tyto další podmínky:
osvědčení se nerydává, platnost osvědčení č.3 277 se prodlužuje do 3Í.12.2012.
Změna názwu výrobce.
č. sD
pověřené zkušebny TŮv sÚD Auto cz s.r.o.
Dodržení podmínek uvedených v protokolech
desku) a na
panel HR 7524 (pŤj- jeho montáži na palubní
zejména na ovládací
o34/o9,o49/1-o a o58/!r,
dle
příslušenství
í na příslušné
se vztahuje
Schválení
Ts-44.
Pionner
přídawný reproduktor
panelu HR
ovládacího
č. sD o34/o9 a provedení
TŮV sÚD Auto cz s.r.o.
d.okrmentace uvedené v protoko1u
č. sD 058/11).
(protoko]. TÚV sÚD czech s.r.o.
autorádia
7624 d,o prostoru
podmínek wýrobců
a
dodržení
mon!áž
zajistit
odbornou
podmínek
ČtÚ.
Dodržení

wýrobky

povinným

Vybavovat

vozídel.

značením.

Dráte1 tohoto rozhodnutí je povinen pro kaŽdou \Trobenou nebo dovezenou konstrukční částvozidla nebo systém
vozidla nebo výba6 odpoúdající schválenému typu potvTdit do prodejní dokumentace shodnost výrobku se schváleným
typeÍn s uvedením číslaosvědčenío schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo systeÍnu vozidla
néuo..j'tuoy a výtobek opatřit schvalovací značkou, pokud nerrí v tomto rozhodnutí stanoveno jinak. osvědčerrí o schválení
platné pro každou vyrobenou
techni;kézpůsoúilostiýpukonstrukčníčástivozidlanebosysteÍnu vozid|a nebo ýbalyje
nebo dovezenou konstrukění částvozidla nebo systému vozidla nebo ýbalu stejnéhotypu, u kter1ich nedošlo ke konstrukční
zrněně a které byly lyroberry nebo dovezeny v době jeho platnosti.
Původní rozhodnutí o schválení technické způsobilosti, včetnějeho příloh, pokud není zÍněněno tímto rozhodnutím,
ztlsláv aji nadále platné.
tohoto
Po skončerrívýoby nebo dovozukonstrukčníčástivozidla nebo 'systemuvozidla nebo ýbavyjedrŽitel
jeho
přílohami
Ministersťvu
i
s
typu
způsobilosti
technické
roáodnutí povinen neprodleně wátit osvědčerrí o schválení
doprary.

odůvodnění
Na zakladě splněnívšechpředepsanýchnáležitostístanovenýchzákonem č.561200!Sb', prováděcíchpředpisů
tímtoroáodnutímje roáodnuto, jak shorauvedeno.
podmínek
stanovených
a dalších
Poučení
a to do l5-ti dnů
Íizení,rozk|ad,
Proti tomuto rozhodnutílze podatpodle $ 152 zikonač.500/2004Sb.,o sprár.rrím
technickouzpůsobilost.
po doručení
tohotoroáodnutí Ministerstw dopravy,cestouodboru,kteqýschvríLlil

o schválenítechnickézpůsobilostitypu
Příloha: osvědčení
V Prazedne 09.01.2012
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