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ŽÁDOST O ZMĚNU SKUTEČNOSTÍ 
UVEDENÝCH V ŽÁDOSTI O LICENCI

I. Údaje o žadateli

Provozovatel

Oprávnění 
sp. zn. i č. j.

Název programu

II. Požadovaná změna podle § 21

Požadovaná změna podle § 21 odst. 1

a) označení názvu programu □
b) změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání podle § 2 
odst. 1 písm. y)

c) změna územního rozsahu vysílání u kabelových systémů

d) změna licenčních podmínek □
e) změna výše základního kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu 
jednotlivých společníků (včetně obsahové specifikace a finančního ohodnocení 
nepeněžitých vkladů) nebo členů a výše jejich obchodních podílů, společenské 
nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků nebo akcionářů

Požadovaná změna podle § 21 odst. 6

Požadovaná změna podle § 21 odst. 7

Požadovaná změna podle § 21 odst. 8

Požadovaná změna podle § 21 odst. 9

□
□
□
□
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Jednoznačný identifikátor . . . . . . . . .
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111« Doplňující údaje

Přiděleny variabilní symbol, jedná-lí se o zpoplatněnou změnu 10210042

Zde uveďte obsah své žádosti tj. bližší popis požadované změny s odůvodněním. Pokud pole nedostačuje, přiložte jako samostatnou 
přílohu.

Vážení,
jako provozovatel rozhlasové stanice s názvem RÁDIO BLATNÁ, na základě udělené licence od RRTV, vás tímto žádám o změnu v 
označení názvu programu na nový název RÁDIO OTAVA.

Důvodem změny toho názvu je především:
RÁDIO OTAVA
• označuje větší region, než Blatná, evokuje v posluchačích větší pokrytí signálem
• dokáže lépe oslovovat posluchače
• není spojované s konkrétním městem
• Otava je jedním ze symbolu tehdejšího "Prácheňského kraje"

Prohlašuji, že se změnou označení názvu programu, nedojde ke změně základní programové specifikace, ani licenčních podmínek. 
Vše zůstává podle platné licence, dochází jen ke změně označení názvu programu na RÁDIO OTAVA.

Příloha - doklad o zaplacení správního poplatku.

IV. Správní poplatek
Správní poplatek za přijetí žádosti je stanoven položkou 67 sazebníku správních poplatků (příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), případně ve spojení s ustanovením § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
Správní poplatek uhraďte na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky. Variabilní symbol si vyzvedněte na 
wvvvv.rrtv.cz/vs.

K části IV. doložte tyto doklady a informace

kopie dokladu o zaplaceni správního poplatku (je-li zrněna zpoplatněna)

Datum

Počet příloh Podpis osoby, která je 
oprávněna jednat jménem 
žadatele
vlastnoruční/elektronický 
podpis

RÁDIO BLATNA
Palackého 26, Ä 01 Btetó 

776 349 732, radioMatna@Matna.cz 
lč* 03299805, www.radioblatna.cz

7Á
Vyplněnou žádost uložte a odešlete se všemi přílohami datovou schránkou.

Žádost rovněž můžete vytisknout, podepsat a odeslat poštou na adresu sídla Rady.

PŘED ODESLÁNÍM SE UJISTĚTE, ŽE PŘÍLOHY SPLŇUJÍ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY - ELEKTRONICKY PODEPSANÉ PDF/A SOUBORY, 
DOKLADY OPATŘENÉ DOLOŽKOU AUTORIZOVANÉ KONVERZE, NEBO LISTINNÉ ORIGINÁLY.
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