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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, vydává toto

rozhodnutí:

Rada uděluje dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Pernštejn, IČ 75123827, sídlo: Nedvědice
42/0, PSČ 592 62, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů na 12 let
název (označení) programu:
Infokanál

základní programová specifikace:
Textová smyčka (vč. fotografií významných akcí a událostí)

územní rozsah vysílání - výčet katastrálních území a okresů:
okres Žďár nad Sazovou:
748501 Skorotice, 748498 Chlébské, 747131 Sejřek, 747114 Bor u Nedvědice, 617211 Býšovec,
617229 Smrček, 773565 Ujčov, 773549 Kovářová, 773557 Lískovec, 773514 Dolní Čepí, 773522
Horní Čepí
okres Brno - venkov:
620661 Červnír, 702307 Nedvědice, 702315 Pernštejn.

Další programové podmínky:
Program Infokanál bude v jednotlivých obcích vysílán v lokálních mutacích (dle přiloženého
Seznamu obcí, výčtu katastrálních území a okresů", který je nedílnou součástí rozhodnutí)

Textová smyčka v časovém rozsahu 1 0 - 4 0 minut:
- informace o dění v obcích, informace z kulturního, sportovního a společenského života obcí,
výzvy k úhradě poplatků, výzvy k udržování pořádku, výzvy k dostavení s e na obecní úřad (k
jednání)
- aktualizace 1x za týden (pondělí)
- do programu nebudou zařazována obchodní sdělení
Logo programu:
MRP
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do vysílání Infokanálu nebude zařazen žádný program od jiného provozovatele.

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
Nebudou poskytovány.
Odůvodnění:
Účastník řízení, Mikroregion Pernštejn, požádal Radu o udělení licence k provozování televizního vysílání
programu Infokanál prostřednictvím kabelových systémů v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb.,
podáním doručeným Radě 6. prosince 2012, č.j. 10983, ve znění č.j. 563 doručeném dne 15. ledna 2013,
č.j. 801 doručeném dne 2 1 . ledna 2013, č.j. 1332 doručeném dne 3 1 . ledna 2013 a č.j. 1476 doručeném
dne 6. února 2013.
Na základě předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 19. února 2013
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 5. prosince 2012.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná.
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.

V Praze dne: 19.2.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Seznam obcí, výčtu katastrálních území a okresů
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Brno - venkov
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2017/807/spm
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26. 9. 2017, Praha

Mikroregion Pernštejn
Nedvědice 42
59262 Nedvědice

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1 písm. c) a d) 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 ustanovením § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád“), vydává toto
r o z h o d n u t í:
Rada uděluje provozovateli Mikroregion Pernštejn, IČ 75123827, se sídlem Nedvědice 42, PSČ 592 62,
souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. sve/970/2013 ze dne 19. února 2013,
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to zúžení územního rozsahu
vysílání programu Infokanál na katastrální území 620661 Černvír, 702307 Nedvědice, 702315 Pernštejn,
okres Brno-venkov a zkrácení textové smyčky z původního rozsahu 10 – 40 minut na 2 – 40 minut, v
rozsahu dle žádosti ze dne 9. srpna 2017, č.j. RRTV/11414/2017-vac.
O d ů v o d n ě n í:
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., v
platném znění dne 12. září 2017.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu
v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

