
Městské kulturní středisko 
Studénka, příspěvková organizace 
IČ: 66183561 
2. května 7 
742 13 Studénka, okres Nový Jičín 
Česká republika 

Sp. znVIdent.: 2011/157/zem/Měs 
Č.j.: zem/1167/2011 
Zasedání Rady č. 6 - 2011 / poř.č.: 7 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 
18 odst. 4 a § 25 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 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád"), vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e právnické osobě Městské kulturní středisko Studénka, příspěvková organizace, IČ 
66183561, se sídlem Studénka, 2. května 7, okres Nový Jičín, PSČ 742 13, spis. zn.: 
2011/157/zem/Měs, l i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci 
tohoto rozhodnutí. 

Označení (název) programu: 
TV Odra 

Územní rozsah vysílání stanovený výčtem katastrálního území okresu Nový Jičín: 
Studénka nad Odrou - 758396 

Časový rozsah vysílání programu: 
24 h denně 

Základní programová specifikace: městský informační program 

Další programové podmínky: 

Vysílání obsahuje: informace a reportáže z dění ve městě i z okolních měst a obcí, prezentace 
rozhodnutí Městského úřadu, kulturní, společenské a sportovní zprávy, besedy s hosty ve studiu, 
lokální publicistika, dokumenty, přenosy a reprízy zasedání Městského zastupitelstva, záznamy 
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městských sportovních utkání, reklama podnikatelských subjektů, videotextový infoblok, inzerce 
(inzerce soukromého charakteru), teleshopping. 

Hudební doprovod videotextové části je ošetřen písemnými dohodami s autory. 

Programová skladba a týdenní vysílací schéma v rozsahu přílohy č. 14 žádosti o udělení licence o 
jedné straně textu je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, právnická osoba Městské kulturní středisko Studénka, příspěvková organizace., 
požádal Radu o udělení licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 16. února 
2011, č.j. 1709. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 5. dubna 
2011 pak Rada konstatovala, že účastník 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 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 
právní moci rozhodnutí. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění, dne 15. března 2011. 

Dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel televizního vysílání s licencí 
povinen zahájit vysílání nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná. 

V Praze dne: 5.4.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 6.4.2011, příloha rozhodnutí o udělení licence spis. zn. 
2011/157/zem/Měs, programová skladba a týdenní vysílací schéma; příloha č. 14 žádosti o 
licenci, stránky (14)) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2011.04.12 14:04:32 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Vygenerováno: 31. 3. 2011 15:54 / 2 

Návrh programového schématu vysílání 

NÁVRH PROGRAMOVÉ SKLADBY TV ODRA 
6:00 8.00 10:00 12:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 0:00 2:00 - 6:00 

PONDĚLÍ MAGAZÍN BLOK LOK. TV MAGAZÍN OKO MAGAZÍN MAGAZÍN BLOK LOK TV MAGAZÍN MAGAZÍN OKO MAGAZÍN NOČNÍ PROUD 
ÚTERÝ MAGAZÍN BLOK LOK. TV MAGAZÍN OKO MAGAZÍN MAGAZÍN BLOK LOK. TV MAGAZÍN MAGAZÍN OKO MAGAZÍN NOČNÍ PROUD 
STŘEDA MAGAZÍN BLOK LOK. TV MAGAZÍN OKO MAGAZÍN MAGAZÍN BLOK LOK TV MAGAZÍN MAGAZÍN OKO MAGAZÍN NOČNÍ PROUD 
ČTVRTEK MAGAZÍN BLOK LOK. TV MAGAZÍN OKO MAGAZÍN ZMS/SPORT ZIVIS/SPORT ZMS/SPORT MAGAZÍN OKO MAGAZÍN NOČNÍ PROUD 
PÁTEK MAGAZÍN BLOK LOK TV MAGAZÍN OKO MAGAZÍN MAGAZIN OKO MAGAZÍN NOČNÍ PROUD 
SOBOTA MAGAZÍN MAGAZÍN MAGAZÍN OKO MAGAZÍN MAGAZÍN BLOK LOK. TV MAGAZÍN | MAGAZÍN OKO MAGAZÍN NOČNÍ PROUD 
NEDĚLE MAGAZÍN MAGAZÍN MAGAZÍN OKO MAGAZÍN MAGAZÍN BLOK LOK. TV MAGAZÍN NOČNÍ PROUD 

M A G A Z Í N T V O D R A - Informace a reportáže z dění ve městě i z okolních měst a obcí, prezentace rozhodnutí Městského úřadu, kulturní, 
společenské a sportovní zprávy, besedy s hosty, lokální publicistika, pořady a dokumenty, pozvánky na kulturu, reklamní blok, 
videotextový infoblok. 

B L O K L O K Á L N Í C H T V - převzaté pořady z vysílání z okolních měst + videotextový infoblok ze Studénky 

O K O - pořad složený ze záběrů z města a jeho dění, podložený hudbou + informační kraul 

Z M S / S P O R T - vysílání v tomto bloku budeme obměňovat/střídat každý týden. Prostor zde dostanou přímé přenosy a reprízy zasedání 
Zastupitelstva města Studénky (ZMS). Následující týden bude blok věnován záznamu sportovního zápasu jednoho či více z městských týmů. 
O zkrácení nebo prodloužení bloku (např. z důvodu délky ZMS, zápasu, kterou nelze ovlivnit), budeme diváky informovat titulkem a upřesněním 
programu. V případě zkrácení bloku bude vysílací schéma kopírovat předchozí den. 

N O Č N Í P R O U D - noční program složený ze záběrů z města, podložený hudbou + informační kraul 
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