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VOJENSKÉ LETECKÉ TECHNIKY
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Tímto se osvědčuje, že uvedený typ výrobku splňuje požadavky, stanovené Českou republikou, pro dovoz výrobků do
České republiky a může být jde-li o letadlo zapsán do vojenského leteckého rejstříku Ceské republiky.
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This certifies that the type of the mentioned product meets the requirements of the Czech Republic for import to the
Czech Republíc and may as far as an aircraft is concerned be entered on the Military Aircraft Register of the Czech
Republic.
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Výrobek
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Typové označení
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-

Letištní všesměrové zapuštěné LED světelné návěstidlo
Aerodrome Omnidirectional lnset LED Light

TLI42

Žadatel
Applicant

TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o., Ohradské náměstí 511621, Praha 5,
PSC I ZIP code 150 00, Ceská republika I The Czech Republic
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Limitations

Platnost osvědčení I Validity of Approval Certificate
Dol Until: 2021 -05-02

Vydáno na základě
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on the basis Of

Osvědčení typové způsobilosti č. OTZ-573-19, vydané Úřadem pro civilní
letectví České republiky; Type Certificate No. OTZ-573-19, issued by
Civil Aviation Authority of the Czech Republic
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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo obrany, Sekce správy a řízení organizací, odbor dohledu nad vojenským letectvím
(dále jen „ODVL SSRO MO“), jako věcně příslušný orgán ve věcech vojenského letectví,
na základě žádosti společnosti TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o., Obradské
náměstí 5/1621, 150 00 Praha 5, ICO 26510634 ze dne 24. února 2020, čj. Ve 03/20 o uznání typu
vojenské letecké techniky vydává podle 35e odst. 1 a 5 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených
silách Ceské republiky, ve znění pozdějších předpisů

osvědčení
o uznání způsobilosti typu vojenské letecké techniky pro letištní všesměrové zapuštěné LED
světelné návěstidlo, typové označení TL142

pro žadatele:
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.
ICO: 26510634
Ohradské náměstí 5/1621, 150 00 Praha 5
s platností do 2. května 2021.

K tornu stanovuje podmínky:
-

-

-

osvědčení o uznání způsobilosti typu vojenské letecké techniky vydáno pod značkou T 1010;
toto osvědčení o uznání způsobilosti typu vojenské letecké techniky platí pouze společně
s technickou specifikací žadatele, vydanou pod značkou 0015-0100-Dl01-CZ1 a Osvědčením
typové způsobilosti č. OTZ-573-19, vydaného Uřadem pro civilní letectví;
rozsah použití tohoto vojenského LPZ v souladu s technickou specifikací je bez omezení.

Odůvodnění:
Ministerstvo obrany přijalo žádost společnosti TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
5 ľ.O., Obradské náměstí 5/1621, 150 OO Praha 5 (dále jen „TRANSCON ELECTRONIC
SYSTEMS, spol. s r.o.“) ze dne 24. února 2020, čj. Ve 03/20 formou spisu dne 2. března 2020
a zahájilo správní řfzení. Předmětem žádosti bylo uznání způsobilosti typu vojenské letecké
techniky pro letištní všesměrové zapuštěné LED světelné návěstidlo, typové označení TL142.
O zahájení správního řízeni byl žadatel informován prostřednictvím datové zprávy ze dne
25. března 2020, čj. MO 95612/2020-7460 OVL.
Současně s přijetím žádosti byla na ODVL SSŘO MO předána v elektronické podobě i příslušná
technická specifikace k leteckému pozemnímu zařízení, předložená Uřadu pro civilní letectví
po schválení zástupcem společnosti TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.
Předpisová základna, použitá Úřadem pro civilní letectví při schvalování typu letecké techniky je
v souladu s požadavky stanovenými na bezpečnost provozu vojenské letecké techniky.
Žadatel naplňuje ustanovení 35e zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů a
11 vyhlášky č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice,
schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických
prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách
vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob,
a o vojenském leteckém rejstříku (o vojenské letecké technice), čímž splnil požadavky Ministerstva
obrany pro uznání způsobilosti typu vojenské letecké techniky. Na základě této skutečnosti se
Ministerstvo obrany rozhodlo žádosti žadatele vyhovět. Vydané „Osvědčení o uznání způsobilosti
typu vojenské letecké techniky“, vydané pod značkou T 1010, má platnost shodnou s platností OTZ
Č. OTZ-573-19, vydaného Uřadem pro civilní letectví.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení 152, odst. 1, zákona č. 5 00/2004 Sb., správní
řád ve znění pozdějších předpisů rozklad, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Rozklad
k ministru obrany se podává u odboru dohledu nad vojenským letectvím Sekce správy a řízení
organizací MO, Generála Píky 1, 161 05 Praha 6 Dejvice. Včas podaný a přípustný rozklad má
v souladu s ustanovením 85, odst. 1, správního řádu odkladný účinek.
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Rozhodnutí nabylo
právní moci dne:
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Účastníci řízení:
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o., Ohradské náměstí 5/1621, 150 00 Praha 5

