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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b),
§ 18 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád“), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje právnické osobě Kultura Mimoň, příspěvková organizace, se sídlem Svébořická
309, Mimoň I, 471 24 Mimoň, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování místního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let.
Označení (název) programu:
MiTEL TV
Základní programová specifikace:
Informační program
Územní rozsah vysílání

Číslo katastrálního
území
695254

Název katastrálního
území
Mimoň

Název obce

Okres

Mimoň

Česká Lípa

739227

Ralsko

Ralsko

Česká Lípa

918458

Ploužnice pod Ralskem

Česká Lípa

918423
618080

Hradčany nad
Ploučnicí
Cvikov

Ploužnice pod
Ralskem
Hradčany nad
Ploučnicí
Cvikov

621382

Česká Lípa

Česká Lípa

Česká Lípa

628212

Doksy

Doksy

Česká Lípa

706868

Noviny pod Ralskem

Noviny pod Ralskem

Česká Lípa

Česká Lípa
Česká Lípa

695289

Mimoň

Vranov pod Ralskem

Česká Lípa

707155

Nový Bor

Nový Bor

Česká Lípa

707147

Nový Bor

Česká Lípa

750620

Nový Bor

720585

Nový Bor

Arnultovice u
Nového Boru
Janov u Nového
Boru
Pihel

712787

Osečná

Osečná

Česká Lípa

695262

Pertoltice pod Ralskem

Česká Lípa

756466

Stráž pod Ralskem

Pertoltice pod
Ralskem
Stráž pod Ralskem

790567

Zákupy

Zákupy

Česká Lípa

Česká Lípa
Česká Lípa

Česká Lípa

Časový rozsah vysílání:
24 h denně
Hlavní jazyk vysílání:
Český jazyk
Další programové podmínky:
Obrazové a textové informace, reportáže z aktuálního dění, vzdělávání, historie, informace
obyvatelům, pozvánky, dokumenty, besedy, záznamy veřejných akcí, jednání zastupitelstva,
bezplatná inzerce apod. Nejedná se o plnoformátový program.
Návrh vysílacího schématu vysílání:
Obsah je uspořádán do základního uceleného bloku o celkové délce zpravidla 60 minut, dle
potřeby a aktuálního dění až 300 minut. Součástí programu mohou být obchodní sdělení.
Aktualizace smyčky zpravidla jednou týdně.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu MiTEL TV nebudou zařazovány převzaté pořady od jiného provozovatele vysílání.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
Provozovatel nebude poskytovat služby přímo související s programem.

Odůvodnění:
Účastník řízení, Kultura Mimoň, příspěvková organizace, požádal Radu o udělení licence k
provozování místního televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů v souladu se
zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 20. února 2020,
č. j.: RRTV/2633/2020-vra. Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení
k provozování vysílání šířeného mj. prostřednictvím kabelových systémů se zahajuje z podnětu
žadatele o licenci. Účastníkem řízení je pouze žadatel o licenci.

Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci žadateli o licenci neudělí
pouze tehdy, pokud žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3, nebo pokud navrhovaná
programová skladba nesplňuje požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne
10. března 2020 Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení
podle ustanovení § 13 odst. 3, že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení
§ 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., a že navrhovaná
programová skladba splňuje požadavky podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 tohoto zákona. Rada
žádosti o udělení licence vyhověla a předmětnou licenci udělila v souladu s § 12 odst. 5 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to 12 let od právního moci rozhodnutí.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dne 20. února 2020.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., žaloba přípustná.
Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

