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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

Účastník řízení: 

Město MĚSTO A L B R E C H T I C E 
IČ 296228 
nám. ČSA 10 

~1 

793 95 Město Albrechtice 

L J 

Rozhodnutí o udělení licence 
) 

Spisová značka:2006/372/sve/MEA 
č.j.: sve 5$/ý/?é 
Zasedání Rady 14/ poř. č.4 
Vyřizuje.D. Svědíková/3957/06 

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 provozovaní 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 dne 1. srpna 2006 

Rada u d ě l u j e společnosti Město MĚSTO ALBRECHTICE, IČ 296228, nám. ČSA 10, Město 
Albrechtice, PSČ 793 95, 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) programů: 

INFOKANÁL MĚSTO A L B R E C H N I C E 

INFOKANÁL HOLČOVICE 

Územní rozsah vysílání: 

Město Albrechtice, Hynčice u Krnova (INFOKANÁL MĚSTO ALBRECHTICE) 

Holčovice, Hejnov (INFOKANÁL HOLČOVICE) 

Časový rozsah vysílání: 

24 hodin denně 

r o z h o d n u t í 

http://www.rrtv.cz
mailto:!nfo@rrtv.cz


Profil a základní charakteristika programů: 

městský informační program 

Základní programová specifikace: 

A) Informační smyčka 
- hlavní vysílací pořad infokanálu; 
- pořad informativního a zpravodajského charakteru o dění v obci nebo regionu o uskutečněných a 
připravovaných akcích, oznámení obecních úřadů a místních institucí, apod.; 
BLOKY: 
a) informace obecního úřadu 
b) informace místních institucí (např. lékaře, knihovny, školy, sportovních klubů, apod.) 
c) kultura 
d) sport 
e) reklamní blok (reklama a teleshopping) 
- pořad je zpravidla vytvořen jako multimediální prezentace a následně vysílán cyklicky, 24 hodin denně. 
Časový rozsah jedné informační smyčky je cca 1 0 - 2 0 minut v závislosti na množství zpráv. 
Jako zvukový podkres prezentace je využito přímé vysílání rozhlasové stanice. 
Informační smyčka je aktualizována v pracovních dnech dle potřeby. V případě nějakých vážných událostí 
(přerušení dodávek pitné vody z důvodu poruchy potrubí...) je smyčka aktualizována bezodkladně. 

B) Videopořad 
zahrnuje vysílání vlastního nebo převzatého (předem zaznamenaného) pořadu(ů) 

- Časový rozsah do 30 minut, výjimečně může být delší 
- vysílání pořadu se děje v předem stanovených časových blocích, přičemž je na tuto dobu přerušeno 
vysílání informační smyčky 
- pořad má informativní, zpravodajský nebo reklamní charakter 
- typickou náplní videopořadu jsou záznamy kulturních a sportovních akcí v obci nebo regionu a 
zpravodajství 
- v případě nedostatku podkladů pro videopořad (videopořad je zkrácen nebo není vysílán vůbec) je v 
daném časovém bloku (ve zbylém čase) vysílána informační smyčka 
- premiérové vysílání se uskuteční v ten den, kdy je videopořad zpracován, což bývá zpravidla pondělí 
v 17:00 hodin; reprízy pak v blocích dle programového schématu (denně v 17:00, 19:00 a 22:00 hodin) 

C) Přímý přenos 
- přímým přenosem je vysílání živého, nesestříhaného pořadu do infokanálu 
- vysílání pořadu se může dít v časovém intervalu od 7:00 do 24:00 hodin 
- pořad má informativní nebo zpravodajský charakter 
- typickou náplní přímého přenosu je vysílání např. zasedání obecního zastupitelstva, bohoslužby, významné 
kulturní nebo sportovní akce, apod. 
- přímý přenos se díky své technické náročnosti ve vysílání infokanálu objevuje spíše výjimečně 
- pokud není vysílán přímý přenos, je vysílána informační smyčka nebo videopořad dle programového 
schématu 

D) Vysílání systému I W S 
- jedná se o speciální vysílání mající informační, výstražný nebo varovací charakter 
- ve výjimečných (krizových) situacích je vysílání programu infokanálu přerušeno a je odvysílána relace 
informující nebo varující občany o dané situaci v obci (regionu) 
- systém I W S byl schválen Ministerstvem vnitra ČR a HSZ ČR pro tuto aplikaci na TKR 



Časové bloky programu - programové schéma: 

00:00 h-07:00 h 
Informační smyčka 

07:00- 17:00 h 
- Informační smyčka 
- od 07:00 h může začít doba, ve které bude Informační smyčka aktualizována dle potřeby, popř. začátek 
přímých přenosu 

od 17:00 h 
Premiéra nebo repríza videopořadu 
- pokud nebude vysílán videopořad bude vysílána Informační smyčka 

od 19:00 h 
Repríza videopořadu 
- pokud nebude vysílán videopořad, bude vysílána Informační smyčka 

od 22:00 h 
Repríza videopořadu 

- pokud nebude vysílán videopořad, bude vysílána Informační smyčka 

do 24:00 h 
Ukončení vysílání přímých přenosů 
- pokud nebude vysílán přímý přenos, bude vysílána Informační smyčka 
VYSÍLÁNÍ KOMPLETNÍHO ZÁZNAMU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ALBRECHTICE, RESP. 
OBCE HOLČOVICE: 
Záznam zasedání zastupitelstva bude na základě souhlasu zastupitelstva vysílán o víkendu, který bude 
následovat po zasedání zastupitelstva: 
- v pátek od 16:00 h 
- v sobotu od 14:00 h 
- v neděli od 08:00 h 

O d ů v o d n ě n í : 

Účastník řízení, město MĚSTO ALBRECHTICE 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 30. května 2006, ve znění podání doručeného Radě dne 10. července 2006. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání šířeného 
prostřednictvím družic a 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 1. srpna 2006 
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. 
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 rozhodnutí. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 23. května 2006. 

P o u č e n í : 

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

V Praze dne 2. srpna 2006 



SO 274 813 830 c +420 27.1 B13 830 - +420 274 813 830 - +420 274 813 E 

Sp. zn./ldent.: 2010/880/FIA/MEA 
Naše zn.: FlA/2629/2010 
Zasedání Rady č. 16 - 2010 / poř.č.: 129 

Město MĚSTO ALBRECHTICE 
IČ: 00296228 
Náměstí ČSA 10 
793 95 Město Albrechtice 
Česká republika 

R a d a 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 

R a d a pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli Město M Ě S T O 
A L B R E C H T I C E , IČ: 296228, územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2006/372/sve/MEA k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních 
území a okresů: 

Kód k. ú. Název kat. území Okres 
640867 Holcovi ce Bruntál 
640859 Hejnov Bruntál 
650382 Hynčice Bruntál 
693391 Město Albrechtice Bruntál 

2629-1 



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 s e považuje z a 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 Město M Ě S T O A L B R E C H T I C E dne 2. srpna 2010, pod č.j. 6362, 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 . Z výše uvedených důvodů 
R a d a 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 11:43:07 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

2Q2Q 2 Location: Praha 



 

Jedn. identifikátor  282908-RRTV 
 
Naše č. j. RRTV/14367/2018-smu 
Sp. zn. RRTV/2018/ 694/smu 
Zasedání Rady:      12-2018/poř. č. 33  
Vyřizuje: ORVL - ORL 
 
Datum, místo 17. července 2018, 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  
 

rozhodnutí: 
 
Rada prodlužuje provozovateli Město Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem: nám. ČSA 
27/10, 793 95 Město Albrechtice, dobu platnosti licence, sp. zn. 2006/372/sve/MEA, č.j. 
sve/5627/06 ze dne 2. srpna 2006, k provozování místního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 3. července 
2018, č. j. RRTV/13383/2018-vra a ve znění doplnění č.j. RRTV/13567/2018-vra a č.j. 
RRTV/13572/2018-vra doručeného dne 11. července 2018. 
 
 
Odůvodnění:  
 
Účastník řízení  Město Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem: nám. ČSA 27/10, 793 95 
Město Albrechtice,  je provozovatelem místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů na základě licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2006/372/sve/MEA, 
č.j. sve/5627/06 ze dne 2. srpna 2006, platné do 10. srpna  2018.  
 
Dne 3. července, č.j. RRTV/13383/2018-vra požádal provozovatel Město Město Albrechtice,  
IČ: 00296228, v souladu s ustanovením § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o prodloužení 
platnosti licence sp. zn.  2006/372/sve/MEA, č.j. sve/5627/06 ze dne 2. srpna 2006, k provozování 
místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů o dobu 12 let, tj. do 
10. srpna 2030. 

Město Město Albrechtice 
IČ: 00296228 
nám. ČSA 27/10 
793 95 Město Albrechtice 



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. července 2018. 
 
 
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 

 



 

Jedn. identifikátor 472036-RRTV 
   
Naše č. j.  RRTV/4992/2022-zil  
 
Sp. zn. RRTV/2022/189/zil 
  
Zasedání Rady   6-2022/poř. č. 10 
 
Vyřizuje: ORVL/OLR 
 
Datum, místo 12. dubna 2022, Praha 
 
 

 
 
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 Město Město Albrechtice, IČ.: 00296228, se sídlem nám. ČSA 27/10, 
Město Albrechtice, 793 95, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j.: 
3957/2006/P ze dne 30. května 2006, dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání ukončením vysílání programu INFOKANÁL 
HOLČOVICE v katastrálních územích Bruntál – Hejnov k.ú. 640859, Bruntál – Holčovice 
k.ú. 640867 Holčovice, dle podání č.j.: RRTV/2176/2022-vra.  
 
 
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. 
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění dne 24. února. 2022. 
 
 
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.  

 
 
 
 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
Město Město Albrechtice, 
qz9b27r  
 


