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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Skřetova 44/6 
120 00 Praha 2 

ÚŘAD RADY 1 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

DOŠLO DNE: 3 0 "03" 2015 

Počet listů: ^ 2^ Počet příloh: 
Počet listů přfloh: 
Druh přfloh: 

V Praze dne 27. března 2015 

Žadatel: RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10 
IČ: 291 31 901 
spisová značka: C 202462 vedená u Městského soudu v Praze 
zastoupená panem Lubošem Jetmarem, jednatelem 

Žádost o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci podle § 21 odst.l písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a změně dalších zákonů 
v platném znění, spočívají ve změně označení názvu programu 

Žadateli byla rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání č.j.: STR/3899 /2012 , ze dne 2.10.2012 
udělena licence k provozování programu s názvem Rádio Orchidej (dále jen „Licence"). 

Žadatel si dovoluje požádat o změnu licenčních podmínek podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a změně dalších zákonů v platném znění (dále jen 
„Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání"), spočívající konkrétně ve změně označení 
názvu programu. 

Žadatel navrhuje toto nové označení programu: SIGNÁL RÁDIO BRNO. 

Odůvodnění: 

Žadatelem navrhovaná změna v označení výše uvedeného názvu programu je zcela v souladu se Zákonem o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pro úplnost Žadatel uvádí, že navrhovaná změna není 
změnou, která by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, protože dosud žádný program 
nenese označení shodné s novým označením programu. 
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Žadatel pro upřesnění ještě doplňuje, že navrhovaná změna názvu neznamená změnu v obsahu vysílání, 
není změnou základní programové specifikace Licence a nemůže ani způsobit újmu jinému 
provozovateli rozhlasového vysílání. 

S ohledem na výše uvedené žádá Žadatel Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby Žadateli udělila 
souhlas s výše uvedenou změnou v označení názvu programu. Správní poplatek za požadovanou změnu 
Licence byl Žadatelem uhrazen. 

S úctou 

RADIO UNITE: 
Lub^sJ 

A D C A S T M G s.r.o. 
ar, jednatel 
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