
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 44/6 

120 00 Praha 

V Praze dne 31. 5.2016 

Žádost o udělení souhlasu sc změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání programu Hitrádio Magie Brno podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . 

Společnost AZ Rádio s.r.o., sídlem Praha 2, Koperníkova 194/6, PSČ 120 00, IČO: 253 25 418 (dále jen 

„Provozovatel"), provozující rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů na základě 

rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") o udělení licence č.j. FOL/4508/2014 ze 

dne 2, 12. 2014, ve znění pozdějších změn, s označením programu Hitrádio Magie Brno, si tímto dovoluje 

požádat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci, a to se změnou označení 

názvu programu „Hitrádio Magie Brno" na nový název programu „Hitrádio City". 

Provozovatel je toho názoru, že změna názvu bude korespondovat s primárním zaměřením rozhlasové stanice na 

podporu a usnadnění moderního městského života obyvatelům a návštěvníkům Brna jakožto druhého největšího 

města v České republice. Ačkoliv zde nedochází kjakémukoliv teritoriálnímu střetnutí s rozhlasovou stanicí 

vysílající pod názvem programu City 93.7 FM na území hlavního města Prahy Provozovatel si přesto vyžádal od 

provozovatele rádia City 93,7 FM souhlasné stanovisko s případným přejmenováním Hitrádia Magie Brno na 

Hitrádio City, které zasílá jako přílohu této žádosti. 

Správní poplatek ve výši 5,000,- KČ byl zaplacen na účet číslo 3711-19223001/0710 s variabilním symbolem 

10160068 dne 1.6.2016. 

S pozdravem 

AZ Rádio s.r.o, 

Ing. Miroslav Pelegrin 

jednatel 
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AZ Rádio s.r.o. 
Koperníkova 794/6 
120 00 Praha 2 

V Praze dne 31. května 2016 

Věc: Souhlas s přejmenováním rozhlasové stanice Hitrádio Magie Brno na Hitrádio City 

MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, IČO: 267 

65 586, jakožto provozovatel rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na 

základe rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence č.j. Ru/183/97 

ze dne 24.10.1997 s označením programu City 93.7 FM tímto vyslovuje svůj souhlas 

s případnou změnou názvu rozhlasové stanice s názvem Hitrádio Magie Brno na nový název 

Hitrádio City provozovatele AZ Rádio s.r.o., sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6? PSČ 120 

00, IČO: 253 25 418, která vysílá na základě licence č.j. Ru/116/04, č.j. RRTV/1930/2015-

STR a č.j. FOL/4508/2014 nepovažuje výše uvedenou změnu za jakékoliv narušení svých 

práv vyplývajících z registrovaných ochranných známek ani za nekalosoutěžní jednání, 

neboť případná změna názvu nezpůsobí žádnou kolizi na poli posluchačů. 

Daniel Sedláček, předseda předsatvenstva 


