
ORLICKO Media s.r.o. 
Na Štěpnici 1272, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ: 04095766, tel.: +420 604 143 990


vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C 35198

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Škrétova 44/6

120 00   PRAHA 2


datová schránka: 2fjadja


Žádost o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci dle § 21 odst 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 

	 Společnost ORLICKO Media s.r.o., se sídlem Na Štěpnici 1272, 562 06 Ústí nad Orlicí, 
IČO: 04095766, která je provozovatelem rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 
pozemních vysílačů a na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 
"Rada") o udělení licence vedeného pod sp. zn. 2015/475/zab ze dne 17. 5. 2016, ve znění 
pozdějších změn, šíří rozhlasové vysílání s názvem programu Radio Orlicko (dále jen 
"Provozovatel"), tímto žádá Radu o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. se změnou 
licenčních podmínek.


Správní poplatek (Rozhlasové vysílání – změna licence) ve výši 5000,-Kč byl zaplacen na 
účet číslo 3711 - 19223001/0710 pod variabilním symbolem 10200172 dne 23. 11. 2020.


Dovolujeme si tímto požádat Radu o udělení souhlasu s úpravou bodu "Základní programová 
specifikace", který je součástí víše uvedené licence (sp. zn. 2015/475/zab).


Rádi bychom provedli změnu znění tohoto bodu z 


"Hudební stanice zaměřená na rockovou hudbu od 60. let po současnost s důrazem  
na místní a regionální informační servis" 


na nové znění 


"Hudební stanice zaměřená na rockovou hudbu, alternativní hudbu a nezávislou hudbu  
s přesahem do jiných příbuzných žánrů s důrazem na místní a regionální informační servis".
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Odůvodnění žádosti: 

	 Hlavním důvodem pro tuto úpravu je naše snaha o posílení pestrosti českého éteru, neboť 
stanice s rockovým formátem jsou na pokrytém území zastoupeny v dostatečné míře. Dále z 
našich poznatků získaných z dotazníkových šetření a komunikací s posluchači vyplívá, že náš 
posluchač by měl zájem o více alternativní a nezávislé hudební tvorby. 


Dovolujeme si tedy požádat o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek v uvedeném 
znění. Ostatní části licenčních podmínek ponecháváme beze změn.


	 	 	 	 	 	 	 	         V Ústí nad Orlicí dne 23. 11. 2020


ORLICKO Media s.r.o.

Bc. Věroslav Musil, jednatel společnosti



