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                        V Olomouci dne 3. 8. 2016 
 
Věc: Žádost o změnu názvu vysílacího okruhu Radio Haná Olomoucko na Radio Haná 
SkyRock  
 
Vážený pane předsedo, vážená Rado,  
 
žádám tímto o změnu licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu RADIO HANÁ (licence Ru/101/01, spisová značka: 2009/674/mis/FOR a č.j. 
val/4841/09), spočívající v označení názvu vysílacího okruhu Radio Haná Olomoucko na 
Radio Haná SkyRock.  
 
Zdůvodnění žádosti  
 
Od roku 2009 provozujeme odpojený vysílací okruh Radio Haná Olomoucko na základě 
rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se spisovou značkou 2009/674/mis/FOR 
a č.j. val/4841/09 spočívající ve změně licenčních podmínek a to v možnosti odpojení 
základního programu a jeho nahrazení vysíláním: rozšířeného zpravodajství z města a okolí, 
lokální inzerce, posíleného hudebního formátu o složky pop, poprock, softrock, rock, 
popdance, dance, country, folk. Od udělení souhlasu k odpojení jsme získali další dokrývací 
kmitočty pro následující lokality:  
100,2 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Prostějov,  
88,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Blansko město,  
104,9 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Boskovice,  
91,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Bruntál,  
103,1 MHz o vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Hranice-Slavíč,  
99,7 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Mohelnice,  
88,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Moravská Třebová,  
100,0 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Olomouc město,  
99,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Svitavy,  
100,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Šumperk,  
107,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Valašské Meziříčí,  
101,1 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Vyškov,  
103,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Zábřeh. 
  

Jak je z přehledu vidět územní rozsah přesahuje užší lokalitu Olomouce a okolí 
(Olomoucka) a z toho důvodu bude název programového okruhu lépe vystihovat tento 
odpojený okruh a jeho programovou náplň.  
 
Za vyřízení předem děkuji.  
 
S pozdravem  

RNDr. Pavel Foretník 
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