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Počet listů příloh: ^ 
Druh příloh:  

Žádost o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Crystal podle § 21 

odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s„ se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, 

IČO: 267 65 586, provozující rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů 

na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada1') o udělení 

licence č.j. Ru/284/00/183 ze dne 7. 11. 2000, ve znění pozdějších změn, provozující 

rozhlasové vysílání s označením programu Hitrádio FM Crystal, 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 provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení souhlasu se změnou některých 

skutečností uvedených v žádosti o licenci, a to se změnou označení názvu programu 

Hitrádio FM Crystal na nový název programu „Hitrádio FM". 

Správní poplatek ve výši 5.000,- Kč byl zaplacen na účet číslo 3711-19223001/0710 

s variabilním symbolem 10150101 dne 24.9.2015. 

Přílohou této žádosti je souhlas společnosti Rádio Dobrý den, spol. s r.o., se sídlem Liberec 2, 

Papírová 537, PSČ 460 01, IČO: 602 79 001, která rovněž provozuje rozhlasové vysílání 

programu s názvem Hitrádio FM, s přejmenováním programu Hitrádio FM Crystal na 

Hitrádio FM. 



S pozdravem, 

Daniel Sedláček 

předseda představenstva 

Příloha: souhlas společnosti Rádio Dobrý den, spol. s r.o. 



Souhlas 

Společnost Rádio Dobrý den, spol. s r.o., se sídlem Liberec 2, Papírová 537, PSČ 460 01, 

IČO: 602 79 001, jako provozovatel rozhlasového vysílání programu s názvem Hitrádio FM, 

tímto uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Kopemíkova 794/6, 

PSČ 120 00, IČO: 267 65 586, svůj souhlas s přejmenováním programu Hitrádio FM Crystal, 

provozovaného na základě rozhodnutí o udělení licence č.j. Ru/284/00/183 ze dne 7. 11. 

2000, ve znění pozdějších změn, na Hitrádio FM. 

V Praze dne 30. 9. 2015 

Rááío Dobrý den, spol. s r.o. 

Mgr. Michal Sroka 

jednatel 


