PRÁZDNÁ

Žádost o ud lení Dokladu oprav  ujícího k provozu v ARS
Vypl  uje žadatel

Žadatel
Název

(nap  . HZS kraje, složka IZS, obec,
firma v . odšt  pného závodu apod.)

I O

Eviden ní  íslo jednotky

CZ -

(jde-li o jednotku PO)

Adresa (sídlo)

(poštovní adresa pro doru  ování písemné korespondence)



Ulice
obec



/

.p./ .or.

PS

Pov ená osoba žadatele
titul
telefon

jméno

p íjmení

+420

email

@

mobilní
telefon

+420

fax

+420

žádá o ud lení Dokladu oprav ujícího k provozu v ARS pro rádiovou sí :
(HZS kraje, ÚO HZS kraje, jednotky HZS podniku, jednotky SDH obce, jednotky SDH podniku, složky IZS apod.)

v rozsahu uvedeném na druhé stran listu.



(nedosta  uje-li tabulka na druhé stran  listu, rozve  te v samostatných p  ílohách a uve  te jejich po  et )

………………………………………..
podpis pov  ené osoby žadatele

Po et
p íloh

………………………………………..
podpis odpov  dné osoby žadatele

Datum:
otisk razítka žadatele
Vypl  uje HZS kraje

Hasi ský záchranný sbor kraje
potvrzuje údaje uvedené žadatelem a navrhuje pro výše uvedenou rádiovou sí kmito ty
(kmito tové páry) a volací zna ky tak, jak je uvedeno na druhé stran žádosti (p ílohách).
Pro ud lení Dokladu oprav ujícího k provozu v ARS stanovuje tyto další podmínky:

………………………………………..
podpis pov  ené osoby HZS kraje

………………………………………..
podpis odpov  dné osoby HZS kraje

Datum:
otisk razítka HZS kraje



Vypl uje HZS kraje



Vypl uje žadatel

Pokud je žadatel má od TÚ
p id leny. Použijí se p i krizové
komunikaci a žadateli se
nep id lují Pxx yyy.

Uve te všechny kmito ty a kmito tové páry, v . celostátních
kmito t . Kmito tové páry uve te ve formátu Tx/Rx. Ozna ení
kmito tových pár R1 – R10 pro p evád e dopl te apostrofem
(nap . R5´).







íslo listu projektu sít



daného
druhu (se
shodnými
kmito ty
ARS)

Doporu ené volací zna ky



p enosná, mobilní,
základnová, dálkov
ovládaná, p evád



Doporu ené kmito ty
(kmito tové páry)



Volací zna ky
p id lené TÚ



Po et
radiostanic









P









U základnových radiostanic, dálkov
již
ovládaných radiostanic a p evád
uvedených v projektu.














Zde uve te prefix volací zna ky
a do polí níže uvád jte jen její indexy.
Nevypl ujte, pokud má žadatel p id leny
volací zna ky od TÚ.














Druh
radiostanice







