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Účastník licenčního řízení, o jehož žádosti Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve smyslu § 18 
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozováni rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalšich 
zákonů, v platném znění, hlasovala: 

Ing. František Krpenský 
r.č.: 460128/428 
Mokrá č. 336 
Mokrá - Horákov 
PSČ: 664 04 

R O Z H O D N U T Í O U D Ě L E N Í L I C E N C E 

Sp.zn.: 2009/626/FIA 
Č.J.: kuc/ €£3/3/04 
Zasedání Rady 15 / poř. č. 4 
Vypracoval: F. Kučera 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5 
pism. b) a § 12 - § 19 zákona č. 231/2001 Sb., o provozováni rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znéní, (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 67-69 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e panu Ing. Františkovi Krpenskému, r.č. : 460128/428, trvale hlášen v Mokré-
Horákově, Mokrá 336, l i c e n c i k provozování rozhlasového vysíláni programu Rádio „R", 
s využitím souboru technických parametrů kmitočtu Mokrá-Horákov 89,2 MHz/ 5 W, na dobu 8 let od právní 
moci tohoto rozhodnutí. 
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Časový rozsah vvsllání. U8.00 h o d . - 2 1 . 0 0 hod 

Územní rozsah vysílání: dle souboru technických parametrů Mokrá - Horákov 89,2 MHz/5W, 
souřadnice WGS 84: 16 45 20 / 49 13 05 v souladu s údaji obsaženými v přiloze č. 1 o jedné straně listu, 
která představuje předpokládanou územní oblast se zaručenou hranici minimální úrovně chráněné 
intenzity elektromagnetického poie 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

Hudební rozhlasová stanice zaměřená na hudbu folk a country s důrazem na informace a 
zpravodajství z mikroregionu Rokytnice 

Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu přílohy 6. 2 o 
jedné straně listu. 

Příloha č.1 a příloha č. 2 tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Rada dne 26, června 2009 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenční řízení o udělení licence k provozováni rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních 
vysílačů - souboru technických parametrů kmitočtu Mokrá - Horákov 89,2 MHz/5 W. Lhůta pro podání 
žádostí o uděleni licence byla stanovena do 20. července 2009 do 19.00 hod. 

O udělení licence s využitím předmětného kmitočtu ve stanovené lhůtě požádal Radu jakožto fyzická osoba 
pan Ing. František Krpenský, jako jediný účastník tohoto licenčního řízení. Pan Ing. František Krpenský 
s.r.o., zaplatil správni poplatek ve výši 15.000,- Kč podle zákona č, 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
dne 17. července 2009. 

Rada na svém zasedání konaném dne 22. července 2009 konstatovala, že žádost účastníka licenčního 
řízeni pana Ing. Františka Krpenského, vykazuje podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. 
nedostatky a pod č.j. Fa/5168/09 mu zaslala výzvu k jejich odstranění, k čemuž mu stanovila lhůtu. 
Účastník licenčního řízení ve lhůtě odstranil nedostatky žádosti a doplnil předepsané náležitosti, t.j. doklady 
a informace. 

Rada v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č 231/2001 Sb. nařídila veřejné slyšení, které se konalo 
dne 8. září 2008. 

Na základě podané žádosti doručené Radě dne 17. července 2009 pod č.j. 4853 a údajů o žadateli o 
licenci. Rada dospěla kzávěru, že účastník licenčního řízení, fyzická osoba pan Ing. František Krpenský 
splňuje předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanoveni § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a 2e 
žádost o uděleni licence obsahuje všechny náležitosti podle ustanovení § 14 zákona č. 231/2001 Sb. 

Rada po prvotním přezkoumání včasností a řádnosti podání žádostí o licenci posuzuje žádosti podle kritérií, 
jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb.. Rada nemá povinnost zvlášť 
účastníky licenčního řízení o kritériích poučovat, není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další 
kritéria a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen některá 
z uvedených kritérií. 

Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci 
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií porovnala a zhodnotila. 
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb při rozhodování o udělení licence Rada hodnotí: 



a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků 
dosavadního podnikáni žadatele v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, pokud v této oblasti podnikal, 
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele, 
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů 
rozhlasového nebo televizního vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým nebo televizním vysíláním 
pokryto, 
d) zastoupení evropské tvorby {§ 42), tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby (§ 43) v 
navrhované programové skladbě televizního vysíláni, jde-li o licenci k televiznímu vysílání, 
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorPy, 
f) v televizním vysíláni připravenost žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo 
otevřenými titulky pro sluchově postižené, 
g) přínos žadatele k zajištěni rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice. 

Prostor pro správní uvážení Rady při rozhodování o udělení licence není libovolný a bez omezení a je dále 
rovněž nezbytné, aby rozhodnutí Rady o udělení licence bylo přezkoumatelné. Rada je povinna se 
uvedenými kritérii zabývat, opatřit si za tím účelem i potřebné důkazní prostředky, provést jimi důkazy, 
vyvodit z těchto důkazů skutková a právní zjištění a následně při respektování smyslu a účelu zákona 
dospět při dodržování pravidel logického vyvozování k rozhodnutí. 

Rada přijala pravidla pro postup při hodnocení žádostí v licenčním řízeni jako svůj vnitřní předpis (Manuál 
postupu rozhodováni Rady pro rozhlasové a televizní vysíláni o udělení licence k provozování rozhlasového 
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysilačů podle zákona č. 231/2001 Sb.. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání ze dne 28. dubna 2005) a podle těchto pravidel a kritérií provádí v 
licenčních řízeních hodnocení jednotlivých uchazečů o udělení licence. Rada je přesvědčena, že postup 
podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodováni Rady, neboť umožňuje dostatečnou 
flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu 
zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízeni. V daném případě měla 
Rada rozhodování o udělení licence snazší v tom smyslu, že nebylo třeba vybírat objektivně nejlepší projekt 
mezi několikerými, protože do licenčního řízení o uděleni licence s využitím kmitočtu Mokrá - Horákov 89,2 
MHz/5 W se přihlásil pouze pan Ing. František Krpenský. 

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízeni z pohledu skutečnosti 
významných pro rozhodnutí Rady si Rada předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti stanovila následující 
dílčí kritéria: 

1) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost 
- základní ekonomický rating žadatele (ekonomická stabilita, ekonomické zdraví, ekonomické postaveni, 

pověst, a věrohodnost žadatele), 
- výše základního kapitálu 
- struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysíláni 
- stadium existence žadatele 
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) terminu 
- finanční zajištěni vysílání 
2) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost 
- smluvní zajištění předpokladů k zahájeni vysílání 
- navrhovaná organizační struktura žadatele 
- personální vybavenost nezbytnými odborníky 
- schopnost a připravenost zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) terminu 
3) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č, 231/2001 Sb. - technická připravenost 
- vybavenost žadatele technickými prostředky 
- přístup žadatele ke zkoordinované kótě 
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 
4) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v oblasti 

rozhlasového vysílání, pokud v této oblastí podnikal 
- ekonomické výsledky podnikání uchazeče 
- dodržováni právních předpisů a etických norem platných v oboru 
- plněni licenčních podmínek 
- přínos rozvoji původní tvorby 
- přínos rozvoji kultury menšin 



5) k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 
- právní forma žadatele 
- stabilita vlastnických vztahů žadatele 
- právní forma zakladatele či společníka žadatele s největším podílem 
6) k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 
- předpoklad rozšířeni a obohacení programové skladby 
- předpoklad získání si okruhu posluchačů pro žadatelem navrhovanou programovou skladbu 
7) k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č 231/2001 Sb. 
- vlastní původní tvorba žadatele 
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů 
- ochota a způsobilost žadatele přispívat nad rámec svých povinností jiným tvůrcům 
8} k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 
- hodnoceni druhu a počtu menšin, na něž se žadatel hodlá zaměřit 
- konkrétní potřeby menšin, které žadatel hodlá uspokojovat 
- čas vyhrazený ve vysílání menšinám. 

Podkladem pro rozhodnutí Rady o udělení předmětné licence představovaly zejména obsah a přílohy 
vlastní žádostí účastníka řízení o udělení licence, protokol z veřejného slyšení, rozbor programové skladby 
vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro něž má být licence k vysílání udělena, skutečnosti 
známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti a zejména objektivizované a hmotně zachycené 
hodnocení žádosti členy Rady podle zákonných skutečností významných pro rozhodnutí a podle v jejich 
rámci Radou stanovených dílčích kritérií. Tímto způsobem shromážděné podklady jsou podle přesvědčení 
Rady dostatečně pro její rozhodnutí. 

V souladu s pravidly pro postup v licenčním řízení, které byly přijaty vnitřním předpisem, Rada dle výše 
uvedených dílčích kritérií objektivně zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro 
rozhodnutí Rady v žádosti účastníka řízení. Hodnoceni prováděli jednotliví členové Rady na stupnici 
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím 
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními 
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivízováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke 
komplexnímu zhodnocení žádosti pana Ing. Františka Krpenského vzhledem k nárokům na naplnění všech 
významných skutečnosti podle ustanoveni § 17 zákona č 231/2001 Sb. 

Toto komplexní zhodnoceni žádosti pana Ing. Františka Krpenského pak představovalo hlavni podklad pro 
rozhodování Rady o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. na neveřejném zasedání Rady hlasováním. 

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zváženi obsahu dané žádosti o 
uděleni licence Rada rozhodla udělit panu Ing. Františku Krpenskému licenci k provozování rozhlasového 
vysiláni programu Rádio „R" s využitím souboru technických parametrů kmitočtu Mokrá - Horákov 89.2 
MHz/5 W 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Rada o uděleni licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž překročila požadavek 
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady, nutných k rozhodnutí o udělení licence, podle ustanovení § 8 
odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnuti, 
v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. 

Po provedeném důkladném a objektivizováném hodnocení žádosti účastníka řízeni, vyplynuly zejména 
následujíc! důvody, kterými se Rada při udělení licence řídila: 

Účastník řízeni pan Ing, František Krpenský požádal o udělení licence k provozování hudebního rádia 
zaměřeného na folk a country a region s důrazem na informace z mikroregionu Rokytnice, určeného pro 
místního posluchače. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysiláni 
podle ustanoveni § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel financuje realizací projektu 
rozhlasového vysíláni z vlastních zdrojů. Zůstatek na účtu banky vykazuje ke dni 18. srpna 2009 finanční 
částku ve výši šestimístného čísla. Do organizace vysílání se bude zapojovat í syn žadatele a další členově 
rodiny. Vysilač a anténní systém dodá firma Pešl z Českých Budějovic. Žadatel o licenci má k dispozici 
režijní pult značky Behring, režijní pult XB 14 firmy Allen & HEATH s možností připojení kabeláže, 



mikrofonů a dalšího zařízení. Místnost pro vysíláni poskytla obec Mokrá - Horákov, přičemž provozovatel 
bude využívat propojeni obecních úřadů po internetové síti s možnosti vstupovat do koordinovaného 
vysílání. Žadatel je plně organizačně a personálně připraven zahájit vysíláni v Mokré - Horákově v zákonem 
stanovené lhůtě, jeho personální vybaveni je dostatečné. Stejně tak technickou vybavenost žadatele Rada 
shledala jako dostatečnou. Rada konstatovala, že výše uvedené hodnotící kritérium ekonomické, 
organizační a technické připravenosti žadatel, pan Ing. František Krpenský splňuje. 

Žadatel podle hodnocení Rady rovněž naplňuje kritérium transparentnosti vlastnických vztahů podle 
ustanovení § 17 odst. 1 pism. b) zákona č. 231/2001 Sb. Rada se v závěru hodnoceni kritéria 
transparentnosti vlastnických vztahů vyslovila v tom smyslu, že pan Ing. František Krpenský jeho nároky 
splňuje již proto, že žadatelem je fyzická osoba. 

Pokud jde o přínos navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabidky programů 
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanoveni § 17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001 
Sb., projekt hudebně informačního programu žadatele s výraznými prvky regionality podle názoru Rady 
přináší do oblasti, kde posluchači mohou v analogové siti poslouchat kromě veřejnoprávních programů 
Českého rozhlasu, a to programů ČRo 1, ČRo 2, ČRo 3, ČRo 6, ČRo Brno, programy vysílané na základě 
licencí, a to, RÁDIO IMPULS, FREKVENCE 1, Hitrádio Magie Brno, Kiss Hády, EVROPA 2 - Morava, 
Rádio Hey Brno, Rádio Jih, Rádio Krokodýl, Rádio Petrov a RÁDIO PROGLAS a dále programy BBC, Free 
rádio a Rádio ČAS-FM (dobře zachytitelné na daném území, byť v poněkud nižší technické úrovni ve 
srovnáni s programy uvedenými výše), nové programové prvky, které zde dosud nejsou zastoupeny. 
Hudební skladba programu zahrnuje zejména folk a country a zaměřuje se na cílovou skupinu posluchačů 
ve věku kolem 40 let, což představuje průměrný věk obyvatel regionu. Rada ocenila záměr žadatele 
zařazovat regionální zprávy ve formě informativních bloků pro tu kterou konkrétní obec z 9 obcí 
mikroregionu Rokytnice, kdy mluvené slovo bude představovat minimálně 10 % v poměru vysíláni 
mluveného slova k vysílání hudby, přičemž zpravodajství bude připravováno starosty obci. Rada proto výše 
uvedené kritérium přínosu programu Rádio „R" k rozmanitosti stávající nabidky programů klasifikovala na 
hodnotící stupnici stupněm splňuje. 

Pokud se týče přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby podle § 17 odst 1 pism. e), ocenila Rada zvláště 
tu skutečnost, že program Rádio „R" přináší zvláštní zpravodajství regionálního charakteru, jak bylo výše 
popsáno. Z uvedených důvodu Rada konstatovala že, pan Ing. František Krpenský, s.r.o. předmětné 
kritérium splňuje. 

Ohledně přínosu žadatele k zajištěni rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České 
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst 1 pism. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada konstatovala, že i když 
program Rádio „R" nezařazuje zvláštní pořady pro národnostní nebo jiné menšiny, v žádném případě tuto 
problematiku nepomíjí, neboť se danými tématy budou zabývat některé pořady pro zdravotně 
znevýhodněné občany, takže je dán alespoň předpoklad, že i menšinovým skupinám bude věnován 
dostatečný vysílací čas. Proto se Rada při závěrečném hodnocení předmětného kritéria přínosu žadatele k 
zajištěni rozvoje menšin vyjádřila, že ho uvedená společnost splňuje. 

Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok. 

Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem, které jsou výše podrobně posouzeny a vyhodnoceny, 
rozhodla Rada o udělení předmětné licence tak, jak se ve výroku tohoto rozhodnuti uvádí. 

P o u č e n í : 

Proti rozhodnutí o udělení licence neni možno podat žalobu podle § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

V Praze dne 8. září 2009 

JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně 

ro rozhlasové a televizní vysíláni 

Vypraveno dne: 

2 4 -09- 2009 
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Předpokládaná územní oblast (fialová barva), ve které je zaručena hranice minimální 
úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole (výpočetní metoda ITU 370, hraniční křivky 
s rušením) pro vysílač MOKRA 89,2 MHz. 



PŘÍLOHA Č. 2 

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁ SPECIFIKACE a DALŠÍ PODMÍNKY 

Označení provozovatele vysílání s licencí: 
Označeni (název) programu: 
Časový rozsah vysílání: 

Ing. František Krpenský 
Rádio „R" 
08.00 hod.-21.00 hod. 

Obsah : I. Základní programová specifikace 
II. Další programové podmínky 

1) Programové podmínky, které Radu pro rozhlasové a televizní vysílání vedly 
k udělení licence (§ 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.) 

2) Jednotlivé programové podmínky 
3) Programové schéma 

I. Základní programová specifikace : 
Hudební rozhlasová stanice zaměřená na hudbu folk a country s 
důrazem na informace a zpravodajství z mikroregionu Rokytnice 

II. Další programové podmínky : 
1) - hudební náplň stanice: folk a country 

- zpravodajství z jednotlivých devíti obci mikroregionu Rokytnice 
- napojení na integrovaný záchranný systém, zprávy z dálničního úseku D1 

v dosahu vysílače 
- informativní blok pro konkrétní obec, v rozsahu zhruba 5 minut 

2} Jednotlivé programové podmínky : 
- hudební pořady 
- zpravodajství zařazené jako vstupy da bloků pro jednotlivé obce 
- zprávy o společenských akcích v mikroregionu 
- dopravní zprávy 
- podíl mluveného slova na celkovém vysílacím čase v poměru k hudbě: 

minimálně 10 % 

Programové schéma : 
Vysílací blok složený z informativní části pro obce, doplněný tokem hudby 



Krpenský František, Ing. 
IČ: 49127918 
Mokrá č. 336 
66404 Mokrá - Horákov 
Česká republika 

Sp. znVIdent.: 20107606/FOL/Krp 
Č.j.: FOL/1199/2011 
Zasedání Rady č. 6 - 2011 / poř.č.: 48 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 20 
odst. 4 a § 21 odst. 1, písm. b) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s 
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb."), vydala toto 

r o z h o d n u t í : 

I. Rada uděluje provozovateli Krpenský František, Ing., IČ: 49127918, trvale bytem Mokrá č. 336, PSČ 
66404, Mokrá - Horákov, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio "R" (licence sp. zn. 2009/626/FIA, ze 
dne 8. září 2009), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 
spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu Mokrá - Horákov 89,2 MHz: z 5 W na 50 W a ve změně 
stanoviště ze souřadnic WGS 84: 16 45 20 / 49 13 05 na souřadnice WGS 84: 16 45 25 / 49 07 12, 
podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 

II. Rada uděluje provozovateli Krpenský František, Ing. IČ: 49127918, trvale bytem Mokrá č. 336, PSČ 
66404, Mokrá - Horákov souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio "R" (licence sp. zn. 2009/626/FIA, ze 
dne 8. září 2009), spočívající ve změně licenčních podmínek, kdy se podmínka „zpravodajství z 
jednotlivých devíti obcí mikroregionu Rokytnice" nahrazuje nově podmínkou „zpravodajství z 
jednotlivých devíti obcí mikroregionu Rokytnice a obcí dobrovolného svazku obcí Ždánický les a 
Politavr, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 

Odůvodnění: 
Krpenský František, Ing. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio "R" na základě 
licence, udělené rozhodnutím sp. zn. 2009/626/FIA ze dne 8. září 2009, ve znění platných změn se 
souborem technických parametrů: Mokrá - Horákov 89,2 MHz/5 W. 
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Provozovatel Krpenský František, Ing. žádal dopisem ze dne 18. července 2010 č.j. 5083 ve znění 
doplnění žádosti ze dne 21. července 2011 č.j. 5867, 23. srpna 2010 č.j 7067 a 9. září 2010 č.j. 7599 
o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 
stanoviště a zvýšení výkonu kmitočtu Mokrá - Horákov 89,2 MHz / z 5 W na 50 W a ze souřadnic 
WGS 84: 16 45 20 / 49 13 05 na souřadnice WGS 84: 16 45 25 / 49 07 12. 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení a souhlasila s odesláním výše uvedeného 
kmitočtu ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

V době, kdy byl kmitočet koordinován na ČTÚ, doplnil provozovatel svou žádost ještě o změnu 
licenčních podmínek takto: 

Příloha č. 2 (Základní programová specifikace a další podmínky) rozhodnutí o udělení licence, oddíl II. 
bod 1) - Další programové podmínky: 
Namísto podmínky - „zpravodajství z jednotlivých devíti obcí mikroregionu Rokytnice" nově zařadit tuto 
podmínku - zpravodajství z jednotlivých devíti obcí mikroregionu Rokytnice a obcí dobrovolného 
svazku obcí Ždánický les a Politaví". 

Nutnost této změny licenčních podmínek vyplývá z rozšíření územního rozsahu vysílání, pokud bude 
vyhověno žádosti o změnu stanoviště a zvýšení výkonu na kmitočtu Mokrá-Horákov 89,2 MHz. 

Dne 15. března 2011 č.j. 2464 Český telekomunikační úřad Radě předal zkoordinovaný kmitočet 
Mokrá - Horákov 89,2 MHz 50 W, souřadnice WGS 16 45 25 / 49 07 12. 

Protože Rada v dané věci plně vyhověla jedinému účastníku řízení, další odůvodnění rozhodnutí 
podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, není třeba. 

V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek 
spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč uhrazen dne 21. 
června 2010. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný 
účinek. 

V Praze dne: 5.4.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2011.04.08 10:07:44 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 


