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V Praze 16. ledna 2020

Žádost o změnu DAB licence

Jménem společnosti 4S PRODUCTION, a.s., se sídlem: Radlická 3294/10, Smíchov, 150 
00 Praha 5, IČO: 25113054, zastoupena členem představenstva panem Alehem 
Drohalem, bytem Devonská 1223/5, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, která je držitelem 
Licence k provozování DAB rozhlasového vysílání č. j. RRTV/13116/2019-blu, si vás 
dovoluji požádat o změnu v uvedené licenci v bodě Územní rozsah vysílání, spočívající 
v žádosti o nespecifikování vysílače multiplexu, ale jen o specifikaci územního rozsahu 
pokrytí a o rozšíření tohoto pokrytí o Středočeský kraj, Plzeň a Plzeňský kraj a také o 
Ostravu a Moravskoslezský kraj.

K naší žádosti nás vede zejména stávající živý stav vývoje systému DAB v České republice. 
Dovolujeme si vás požádat o vstřícnost, zejména pak ve věci neuvádění konkrétního 
vysílače multiplexu. Provozovatelé těchto multiplexů stále zlepšují jak samotnou DAB 
technologii, tak i sílu a kvalitu signálů, ale i umístění těchto vysílačů, potažmo dokrývačů. 
Díky těmto změnám dochází u provozovatelů multiplexů ke změnám jak v pásmech, 
kanálech, tak i v samotných oprávněních, které přiděluje Český telekomunikační úřad.

Za žádostí o rozšíření územního rozsahu o další lokality Středočeského kraje, Plzně a 
Plzeňského kraje a Ostravy a Moravskoslezského kraje stojí fakt, kdy provozovatel 
multiplexu České radiokomunikace a.s. v těchto lokalitách zprovozňuje nové DAB 
vysílače a v budoucnu i krajové dokrývače.

Stávající znění licence v bodě Územní rozsah vysílání:
Multiplex Strahova III. pásmo kanállOD Dle individuálního oprávnění uděleného 
společnosti České radiokomunikace, a.s., číslo oprávnění 204278/DA.

Návrh znění licence v bodě Územní rozsah vysílání:
Praha a Středočeský kraj, Plzeň a Plzeňský kraj, Ostrava a_Moravskoslezský kraj.
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Předpokládaný rozsah pokrytí v uvedených lokalitách v závislosti na budování vysílačů a 
dokrýváčů:

Praha a Středočeský kraj
(licenčně nepodmíněný vysílač: České radiokomunikace povolení ČTU 263991/DA, kanál 
7A+ budoucí krajové dokrývače)

Plzeň a Plzeňský kraj
(licenčně nepodmíněný vysílač: České radiokomunikace povolení ČTU 265693/DA, kanál 
6D + budoucí krajové dokrývače)

České Bi
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Ostrava a Moravskoslezský kraj
(licenčně nepodmíněný vysílač: České radiokomunikace povolení ČTU 265696/DA, kanál 
7D + budoucí krajové dokrývače)

Bielsko-Bials

Frýďek-Místek
Olomouc

Přerov

Vsetín

'rostějov

Zlín

Věříme, že vstup Expres FM do DAB technologie v nových lokalitách bude pozitivní 
zprávou pro posluchače, kteří naše působení vdaných lokalitách ocení nejen z pohledu 
obohacení stávající rozhlasové nabídky, ale i z pohledu možnosti poslouchat netradiční 
programový i hudební formát, který se snažíme mezi posluchače šířit již 18 let.

V případě Vašich dotazů prosím kontaktujte pana Filipa Žemličku, 
který vám v této žádosti bude 

plně nápomocen.
____  z?

Doklad zaplacení správního poplatku
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