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Jan Popelka
IČ 13715569
Holštejn 26
679 13 pošta Sloup

Čj.:bar/tycW°É
Sp. zn.: 2006/534/bar/POP
Zasedání Rady 16 / bod 3
Vyřizuje: Mgr. Jiří Bartoš

ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") rozhodla v řízení o žádosti Jana Popelky, Holštejn 26,
679 13 pošta Sloup, o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelového
systému podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), a podle ustanovení § 67 správního řádu takto:
Rada podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje Janu Popelkovi licenci k provozování tele
vizního vysílání v kabelové síti provozované společností UPC Česká republika, a. s . na dobu 12 let.
Označení (název) programu:
Časový rozsah vysílání:
Územní rozsah vysílání:
Základní programová specifikace:
Navrhovaná programová skladba:

TELEVIZE BLANSKO
24 hodin denně
město Blansko
místní informační systém sloužící výhradně potřebám
města Blanska
1) textové vysílání - smyčka v délce 20 až 40 minut
rubriky Zprávy z radnice, kultura, sport, zprávy odevšad
2) obrazové zpravodajství - vstupuje do textového vysílání
- Blanenský videožurnál (pravidelný měsíčník informací
z města Blanska, zpravodajství z aktuálního dění ve městě,
zprávy z radnice, kulturní akce ve městě, nejzajímavější
události v oblasti sportu; premiéra každý druhý a třetí čtvrtek
v měsíci od 22 hod., poté opakování ve smyčce po celý
víkend do 12 hod. v pondělí, stopáž 90 až 150 minut)

Další programové podmínky:

- tiskové konference (záznamy tiskových konferencí konaných
na radnici pravidelně každých 14 dnů v pátek, záznam je vysílán
zpravidla následující sobotu a neděli opakovaně od 10 hod. po
celý den, stopáž cca 60 minut)
- zasedání zastupitelstva (záznamy ze zasedání zastupitelstva
města Blanska, konaných podle plánu zasedání cca jednou za
čtvrtletí, vysílání každou neděli po zasedání od 10 hod. po
celý den)
- publicistické a dokumentární pořady (nepravidelné pořady
o výzmamných událostech a osobnostech ve městě;
v programu většinou zařazeno za videožurnál, stopáž
20 až 60 minut)
Jako logo v televizním vysílání lze použít zkratku TVB.
Odůvodnění:

Dne 15. srpna 2006 byla Radě doručena žádost Jana Popelky o udělení licence k provozování televizního vy
sílání šířeného prostřednictvím kabelového systému. Doručením žádosti bylo zahájeno licenční řízení.
Správní poplatek za přijetí žádosti ó udělení oprávnění k místnímu televiznímu vysílání podle položky 67
písm. b) sazebníku správních poplatků (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů) ve výši 50 000,- Kč žadatel zaplatil dne 17. srpna 2006.
Rada podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. nařídila ústní jednání s účastníkem licenčního
řízení na úterý 12. září od 14.00 hod. Ústní jednání se uskutečnilo za účasti žadatele.
Protože žádost o licenci splňuje náležitosti podle ustanovení § 14 a § 25 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., žadatel
splňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a navrhovaná skladba splňuje poža
davky podle ustanovení § 31 a § 32 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., Rada žadateli licenci k provozování tele
vizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelového systému. Vysílání programu TELEVIZE BLANSKO má
charakter místního vysílání ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.
Z těchto důvodů Rada rozhodla o žádosti tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. odvolání přípustné. Podle ustano
vení § 65 soudního řádu správního je proti tomuto rozhodnutí možné podat žalobu ve správním soudnictví
k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí; podání
žaloby nemá odkladný účinek.

V Praze dne 25. září 2006

Mg. Václav Žák
^y^předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 21
odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále
jen zákon č. 132/2010 Sb.), § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, vydala toto

rozhodnutí
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli JAN POPELKA, IČ:
13715569, územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2006/534/bar/POP k provozování
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a
okresů:

Kód k. ú.
605018

Název kat. území
Blansko

Okres
Blansko

Odůvodnění:
Podle § 21 odst. zákona č. 132/2010 Sb. je provozovatel televizního vysílání prostřednictvím
kabelového systému, v jehož licenci není územní rozsah vysílání stanoven údaji podle § 14
odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, povinen tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona;
nesplnění této povinnosti se považuje za porušení licenčních podmínek. Rada licenci
provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelového systému doplní o údaje podle
věty první do 60 dnů ode dne, kdy jí byly tyto údaje doručeny.
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Provozovatel JAN POPELKA dne 2. srpna 2010, pod č.j. ^
^
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^
katastrálních území a okresů dle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil taK
§ 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. Z v ý š e uvedených důvodu
Rada rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku.
n
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Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat žalobu podle § 66 zákona č. 231/2001 Sb.

V Praze dne: 24.8.2010
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předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
U D r

K a t e ř i n a

K a l i s t o v á

Diqitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2010.09.30 11:42:48 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

JEDN. IDENT.:
NAŠE Č. J.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
ZASEDÁNÍ RADY:

257071 - RRTV
RRTV/15349/2017-smu
RRTV/2017/906/smu
ORVL - OLR
18-2017, poř. č. 47

DATUM, MÍSTO:

24. října 2017, Praha

Jan Popelka
Holštejn č.p. 26
679 13 pošta Sloup

ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto
rozhodnutí:
Rada prodlužuje provozovateli Janovi Popelkovi, IČ: 13715569, bydliště: Holštejn č.p. 26,
pošta Sloup, PSČ: 679 13, dobu platnosti licence, sp. zn. 2006/534/bar/POP, č.j. bar/7101/06 ze
dne 6. října 2006, k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 2. října 2017, č.j.
RRTV/14166/2017-vra.

Odůvodnění:
Účastník řízení Jan Popelka, IČ: 13715569, bydliště: Holštejn č.p. 26, pošta Sloup, PSČ:
679 13, je provozovatelem místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů na základě licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2006/534/bar/POP, č.j.
bar/7101/06 ze dne 6. října 2006, platné do 6. října 2018.
Dne 2. října 2017, č. RRTV/14166/2017-vra požádal provozovatel Jan Popelka, IČ: 13715569, v
souladu s ustanovením § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o prodloužení platnosti licence sp.
zn. 2006/534/bar/POP, č.j. bar/7101/06 ze dne 6. října 2006, k provozování místního televizního
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů o dobu 12 let.

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění za prodloužení platnosti oprávnění k místnímu televiznímu vysílání, dne
2. října 2017.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

