
Účastník řízení: 

OBEC ŠLAPANOV 

IČ 00268348 

582 51 Šlapanov 

Rozhodnutí o uděleni licence 

Spisová značka: 2009/615/sve/OSL 
č. j . :sve/ "jSH-Gjo^ 
Zasedání Rady 12/ poř. č. 3 
VyřlzujerD. Svědíková/3633/09 

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 vysíláni 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"), vydává 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e OBCI ŠLAPANOV, IČ 00258348, sídlo Šlapanov, PSČ 582 51, l i c e n c i 
k provozováni 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: 

INFO ŠLAPANOV 

logo: „S" 

Územní rozsah vysíláni: 

katastrální území Šlapanov, Šachotín, Kněžská, Kamenná u Jihlavy, Dolní Vězníce, Horní Věznice 

Časoví' rozsah vysílání: 

24 hodin denně 

Základní programová specifikace: 

Program informativního a zpravodajského charakteru 



Další programové podmínky: 

Informační program se zaměřením na aktuální Informace o dění v obci nebo regionu, o 
uskutečněných a připravovaných akcích, oznámení obecních úřadů, krajského úřadu, místních 
instituci, apod. 

Informační smyčka: 

(hlavní pořad infokanálu) 

- informace obecního úřadu 

• pořad informativního a zpravodajského charakteru o dění v obci nebo regionu, o uskutečněných a 
připravovaných akcích, oznámeni obecních úřadu, krajského úřadu a místních institucí a pod. 

porad se skládá z těchto bloků: 

- informace místních institucí (knihovny, Školy, sportovních klubů, společenských organizací), 
informace o ordinačních hodinách lékařů, o výlukách železnice a autobusů apod. 

- kultura 

- sport 

• reklamní blok 

Časový rozsah Informační smyčky cca 30 minut. 

Jako zvukový podkres je používaná hudba z CD. 

Aktualizace informační smyčky cca 3x týdně podle potřeby; v případě vážných událostí (porucha 
vodovodní sítě, uzavření prodejen, výpadek internetu, nepřítomnosti lékařů a pod.) je Informační 
smyčka aktualizována ihned po obdrženi zprávy o události. 

Videopořad: 

- zahrnuje vysílání předem zaznamenaného vlastního nebo převzatého pořadu: 

záznamy kulturních a sportovních akcí v obci nebo v regionu (zahájení školního roku, besídky dětí, 
informace ze zasedání zastupitelstva obce, plesy místních organizaci, ochotnická divadelní 
představení a pod.) 

Videopořad má informativní nebo zpravodajský nebo reklamní charakter. Formou videopořadu může 
být zpracována rovněž reklama pro místní subjekty, např. otevírací doby, dovolené, nabídky služeb. 

Časový rozsah Videopořadu do jedné hodiny (delši časový rozsah pouze výjimečně). 

Videopořad je zařazen do vysílání ihned po jeho zpracování a je vysílán po dobu 12 hodin nepřetržitě 
(v tomto čase nahrazuje Informační smyčku). 

Přímý přenos: 

- vysílání živého, nesestříhaného pořadu (zasedání obecního zastupitelstva, bohoslužby, významné 
kulturní nebo sportovní akce, a pod.) 

Přímý přenos má informativní nebo zpravodajský charakter; diky své náročnosti se ve vysíláni 
objevuje spíše výjimečné. 



Přímý přenos může být zařazen do vysíláni mezi 06:00 a 24:00 hodinou (v tomto čase nahrazuje 
Informační smyčku). 

Vysílání systému IWS: 

jedná se o speciální vysílání mající informační, výstražný nebo varovací charakter. Ve výjimečných 
krizových situacích je vysílání programu INFOKANÁL ŠLAPANOV přerušeno a je vysílána relace 
informující nebo varující občany o dané situaci v obci (regionu). 

Časové bloky programu 1NFO ŠLAPANOV: 
00:00 - 07:00 hodin - Informační smyčka nebo Videopořad 
07:00 - 24:00 hodin - Informační smyčka nebo Videopořad, popř. Přímý přenos 
- v čase od 07:00 hodin je aktualizována Informační smyčka 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, OBEC ŠLAPANOV, 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 1. června 2009, č.j. 3633, ve znění č.j. 3879 doručeným dne 11. června 2009, č.j. 3913 
doručeným dne 12. června 2009 a č.j. 3983 doručeným dne 15. června 2009. 

Podle ustanoveni § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysíiání šířeného 
prostřednictvím družic a kabelových systémů se zahajuje z podnětu žadatele o licenci. Účastníkem řízení je 
pouze žadatel o licenci. 

Podle ustanoveni § 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 30. června 
2009 Rada konstatovala, že účastník řízeni vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanoveni § 13 
odst. 3, že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 
odst. 2 písm. a) 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 rozhodnuti. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000.- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 21. května 2009. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnuti nenf podle ustanoveni § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná. 

V Praze dne 30. června 2009 

1 6 -07- 2009 
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Sp. znVIdent.: 2010/863/FIA/OBE 
Naše zn.: FlA/2582/2010 
Zasedání Rady č. 16 - 2010 / poř.č.: 129 

O B E C ŠLAPANOV 
IČ: 00268348 
Šlapanov 40 
582 51 Šlapanov 
Česká republika 

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 

r o z h o d n u t í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli OBEC ŠLAPANOV s.r.o. , 
IČ: 00268348, územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2009/615/sve/OSL k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů: 

Název kat. území Okres 
Kamenná Jihlava 
Šlapanov Havlíčkův Brod 
Šachotín Havlíčkův Brod 
Kněžská Havlíčkův Brod 
Horní Věznice Havlíčkův Brod 
Dolní Věznice Havlíčkův Brod 
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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. 

Provozovatel OBEC ŠLAPANOV s.r.o. dne 2. srpna 2010, pod č.j. 6363, doručil Radě výčet 
katastrálních území a okresů dle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil tak 
povinnost stanovenou v § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. Zvýše uvedených důvodů 
Rada rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 24.8.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.09.30 11:42:32 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ r o „ „ Location: Praha 
Zooz-Z 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova £)i)/6,120 00 Praha 2 
TeL: + 420 2jn 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

OBEC ŠLAPANOV 
Šlapanov 40 
582 51 Šlapanov 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2012/271/sve/OSL 
Č.j.:sve/1594/2012 
Zasedání Rady č. 8 - 2012 / poř.č.: 55 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. 
b) a § 21 odst. 1 písm. 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 § 67 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydala toto 

Rada vydává provozovateli televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů 
OBCI ŠLAPANOV, IČ 00268348, Šlapanov, PSČ 582 51 (licence sp.zn. 2009/615/OSL, ze dne 
30. června 2009) souhlas ke změně licenčních podmínek programu INFO ŠLAPANOV dle § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně údajů v části Další 
programové podmínky - Informační smyčka na: 

Jako zvukový podkres je používáno vysílání Radia Dechovka nebo Českého rozhlasu 
Region 87,9 (ČRo Region Vysočina); 

dle podání č.j 3396 doručeného dne 22. března 2012. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč stanovený podle zákona č. 
634/2004 Sb., v platném znění dne 20. března 2012. 

Odůvodnění: 

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. 

r o z h o d n u t í 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze v lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby 
má odkladný účinek. 

V Praze dne: 17.4.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2012.05.02 18:32:07 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ „ ^ „ Location: Praha 
1594-2 



 

Jedn. identifikátor: 405149 - RRTV 

 
    
Naše č. j.: RRTV/6029/2021-fia  
Sp. zn.:              RRTV/2021/313/fia 
Zasedání Rady:  8-2021/poř. č. 15 
 
Vyřizuje: ORVL – OLR  
Datum, místo: 4. května 2021, Praha 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 

 

r o z h o d n u t í: 

 
 
Rada prodlužuje provozovateli Obec Šlapanov, IČ: 00268348, se sídlem Šlapanov 40, 582 51 

Šlapanov, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 

2009/615/sve/OSL, č.j.: sve/4846/09, ze dne 30. června 2009, ve znění pozdějších změn, k 

provozování místního televizního vysílání programu INFO ŠLAPANOV, šířeného prostřednictvím 

kabelových systémů, o dobu 12 let, tzn. do 17. července 2033, na základě žádosti doručené dne 

20. dubna 2021, č.j.: RRTV/5065/2021-vra. 

 
 
 

 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, Obec Šlapanov, IČ: 00268348, se sídlem Šlapanov 40, 582 51 Šlapanov, je 
provozovatelem místního televizního vysílání programu INFO Šlapanov, šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů na základě licence udělené rozhodnutím Rady, sp. zn.: 
2009/615/sve/OSL, č.j.: sve/4846/09, ze dne 30. června 2009, ve znění pozdějších změn, platné 
do 17. července 2021.   
 

 

Obec Šlapanov 
IČ: 00268348  
 
Šlapanov 40  
582 51 Šlapanov 



Dne 20. dubna 2021, č.j.: RRTV/5065/2021-vra, požádal provozovatel, Obec Šlapanov, IČ: 
00268348, o prodloužení doby platnosti licence o 12 let, tj. do 17. července 2033.    
 
 
Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 
 
Účastník řízení uhradil dne 13. dubna 2021 správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle 
zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění za prodloužení doby platnosti oprávnění k místnímu 
televiznímu vysílání. 
 

 

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 

 


