
Ceský telekomunikacní úrad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025

Praha 18. cervna 2008

Cj. 38 098/2008-613

Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný orgán státní správy podle
§ 108 odst. 1 písmo b) zákona c. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmene
nekterých souvisejících zákonu (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon"),
na základe výsledku verejné konzultace uskutecnené podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady
Úradu podle §1 07 odst. 8 písmo b) bod 2 a k provedení § 17 odst. 4 zákona vydává

opatrení obecné povahy c. OOP/13/06.2008-6,
kterým se mení opatrení obecné povahy c. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví

rozsah požadovaných údaju v žádosti o udelení individuálního oprávnení k využívání
rádiových kmitoctu, v platném znení.

Clánek 1

Opatrení obecné povahy c. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah
požadovaných údaju v žádosti o udelení individuálního oprávnení k využívání rádiových
kmitoctu, v platném znení, se mení takto:

V cI. 2 odst. 2 zní:

(2) Údaje požadované pro jednotlivá stanovište v žádosti o udelení individuálního oprávnení
k využívání rádiových kmitoctu v pevné službe:

a) u systému bod-bod

1. název/adresa stanovište (obec, ulice, císlo domu),

2. upresnení stanovište,

3. zemepisné souradnice stanovište v systému WGS84 (s presností na 1 úhlovou vterinu),

4. nadmorská výška stanovište (s presností na 10 m),

5. výška stredu anténního systému nad terénem (s presností na 1 m),

6. typ a výrobce použité antény, útlum kabelu nebo vlnovodu,

7. prumer a zisk antény,

8. požadované kmitoctové pásmo,

9. výstupní výkon zarízení dodávaný do anténního napájece a druh regulace výkonu,

10. typ rádiového zarízení, výrobce a znacka shody,

11. šírka zabraného pásma,

12. druh vysílání,

13. anténní diagramy (kopolární a krospolární) v horizontální a vertikální rovine v tabelární

forme,

14. druh modulace,
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15. prenosová rychlost,

16. šumové císlo nebo úroven tepelného šumu prijímace,

17. spektrální masky vysílace a prijímace v tabelární forme,

18. prahová úroven prijímace pro BER 10-3 a BER 10-6,

19. pomer C/N prijímace pro BER 10-3 a BER 10-6,

20. signatura pro BER 10-3 a BER 10-6 pro minimální a neminimální fázi a zpoždení 6,3

nanosekund,

21. úcel a kategorie použití.

Poznámka: Údaje podle bodu 13. až 20. se vyžadují pouze v prípade, že antény nebo

zarízení nejsou uvedeny ve vyhledávací databázi zarízení a antén na

internetových stránkách WWW.ctu.cz.

b) u systému bod-multibod

1. název/adresa stanovište (obec, ulice, císlo domu),

2. upresnení stanovište,

3. zemepisné souradnice stanovište v systému WGS84 (s presností na 1 úhlovou vterinu),

4. nadmorská výška stanovište (s presností na 10 m),

5. výška stredu anténního systému nad terénem (s presností na 1 m),

6. vymezení provozní oblasti kruhem s hodnotou polomeru (km) nebo kruhovými

výsecemi s hodnotami polomeru (km) se stredem dle bodu 3., stredovými úhly

a azimuty os stredových úhlu,

7. typ a výrobce použité antény, útlum kabelu nebo vlnovodu,

8. zisk antény,

9. požadované kmitoctové pásmo,

10. výstupní výkon zarízení dodávaný do anténního napájece a druh regulace výkonu,

11. typ rádiového zarízení, výrobce a znacka shody,

12. šírka zabraného pásma,

13. druh vysílání,

14. úcel a kategorie použití,

15. azimuty a elevace antén,

16. anténní diagramy (kopolární a krospolární) v horizontální a vertikální rovine.

Poznámka: Údaje podle bodu 16. se vyžadují pouze v prípade, že antény nejsou uvedeny

ve vyhledávací databázi zarízení a antén na internetových stránkách

WWW.ctu.cz.
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Clánek 2
Úcinnost

Toto opatrení obecné povahy nabývá úcinnosti patnáctým dnem ode dne jeho
uverejnení v Telekomunikacním vestníku.

Clánek 3
Oduvodnení

Úrad vydává opatrení obecné povahy c. OOP/13/06.2008-6, kterým se mení opatrení
obecné povahy c. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údaju
v žádosti o udelení oprávnení k využívání rádiových kmitoctu, v platném znení.

Duvodem zmeny je rozšírení tohoto opatrení obecné povahy o údaje nutné
pro kmitoctové plánování RR spoju v pevné službe ve všech kmitoctových pásmech podle
plánovacích parametru jednotlivých cástí plánu využití rádiového spektra. Požadované nové
údaje zarízení a antén jsou nutné pro koordinacní výpocty, analýzy škodlivého rušení,
následné návrhy provozních kmitoctu a jejich mezinárodní koordinace podle koordinacní
procedury mezinárodní dohody HCM. Koordinacní výpocty jsou v souladu s príslušnými
mezinárodními doporuceními ITU R. Pro kmitoctové návrhy RR spoju jsou nutné údaje
zarízení a antén, které dosud nebyly použity v Ceské republice a o které je nutno rozšírit
opatrení obecné povahy c. OOP/13/07.2005-1. Ceský telekomunikacní úrad vytvárí
prubežne udržovanou databázi zarízení a antén pro kmitoctové plánování, která je umístena
v cásti vyhledávací databáze na internetových stránkách WWW.ctu.cz. V této databázi jsou
uvedeny zarízení a antény, u kterých v žádosti o udelení oprávnení není nutné opakovane
uvádet vybrané technické údaje.

Na základe § 130 zákona a podle Pravidel Ceského telekomunikacního úradu
pro vedení konzultací na diskusním míste Úrad zverejnil návrh zmeny opatrení obecné
povahy a výzvu k uplatnení pripomínek k návrhu opatrení na diskusním míste dne 26. kvetna
2008. Z duvodu, že Ceský telekomunikacní úrad bude pro svou cinnost tyto údaje
potrebovat od 1. cervence 2008, zkrátil podle § 130 odst. 6 zákona lhutu pro uplatnení
pripomínek.

V rámci verejné konzultace Úrad behem 14 dnu neobdržel pripomínky.

za Radu Ceského telekomunikacního úradu:

PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady

Ceského telekomunikacního úradu
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