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ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTŮ

55. Dodatek č. 02/2000 ze dne 28. 4. 2000, kterým se mění a doplňuje Ceník vnitrostátních telekomunikačních služeb

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

B. INFORMATIVNÍ ČÁST

44. Oznámení o přidělení dalších SPC (Signalling Point Codes) pro přechodovou síť signalizační sítě č.
7

Společnosti  Český Mobil a.s. byl přidělen následující SPC:
13 - 1 MSC Brno
13 - 2 MSC Praha 2

MDS - ČTÚ č.j. 102815/2000-611
odbor regulace, tarifů a poplatků
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45. Oznámení o přidělení dalších SPC (Signalling Point Codes) pro přechodovou síť signalizační sítě č.
7

Společnosti  EuroTel Praha s.r.o. byly přiděleny následující SPC:
4 - 42 MSC Praha M03PG
4 - 43 MSC Praha M04PG
4 - 80 MSC Ústí n. Labem M01PG
4 - 48 MSC České Budějovice M01CB
4 - 96 MSC Hradec Králové M01HK
4 - 127 MSC Ostrava M02OS
4 - 144 MSC Brno M02BM
4 - 253 MSC Praha TEST1
4 - 159 TMSC Praha Q01PG
4 - 158 TMSC Praha Q02PG

MDS - ČTÚ č.j. 102851/2000-611
odbor regulace, tarifů a poplatků

46. Upozornění MDS - Českého telekomunikačního úřadu na zrušení generálního povolení číslo
GP-22/1997 a vydání generálního povolení GP-22/1999

V souvislosti se zrušením generálního povolení č. 22/1997 a vydáním generálního povolení č. 22/1999 upozorňujeme všech-
ny žadatele o registraci na změnu ohlašovacího listu. Ohlašovací list, který byl součástí generálního povolení č. 22/1997 je již
neplatný*,  proto žádáme všechny zájemce o registraci, aby nám tento již nezasílali. Nový ohlašovací list slouží nyní k oznámení
předpokládaného zahájení poskytování telekomunikačních služeb:
a) zprostředkování přístupu k síti Internet,
b) hlasové komunikace prostřednictvím telekomunikační sítě Internet,
podle  generálního povolení č. GP-22/1999 vydaného Ministerstvem dopravy a spojů - Českým telekomunikačním úřadem.

Toto generální povolení bylo uveřejněno v Telekomunikačním věstníku, částka 8/1999 ze dne 16. 08. 1999, nebo jeho úplný
text je k dispozici  na Internetu  (adresa www.ctu.cz ).

Dále žádáme níže uvedené společnosti, aby si na Českém telekomunikačním úřadě - odboru 611, vyzvedli uložené zásilky
s ohlašovacím listem, které vrátila pošta jako nedoručené:

1) Luke BELSON - BELSON, Velvarská 53, Praha 6
2) CZECH NETCALL, spol. s r.o., Seydlerova 2144, Praha 5
3) TELERENT a.s., Na Břehu 468, Praha 9
4) Imanuel 2000, o.p.s., Kotlaska 5, Praha 8
5) AVI-studio výpočetní techniky, d.i., Frýdlantská 4, Praha 8
6) TRIGON FINANCE, s.r.o., Francouzská 16, Praha 2
7) JUDr. Jan Kavalírek, Fr. Kocourka 3078/2c, Praha 5
8) NETTEL, U čtyř domů 1201/3, Praha 4.

MDS - ČTÚ č.j. 104421/2000-611
odbor regulace, tarifů a poplatků

*  GP 22/1997 bylo zrušeno.
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Ohlašovací list
Místo  pro razítko podatelny MDS -  ČTÚ na poskytování telekomunikační služby podle generálního
povolení č. GP - 22/1999:

a)  zprostředkování přístupu k síti Internet,
b)  hlasové komunikace prostřednictvím sítě Internet.

evidenční číslo:

Část A  - Údaje o poskytovateli služby:
poskytovatel služby:
......................................................................................................................................................................................................
obchodní jméno a sídlo:
......................................................................................................................................................................................................
místo poskytování služby:
......................................................................................................................................................................................................
IČO (bylo-li přiděleno): .................................................................................................
služby, které  předpokládá  poskytovat:  a) , b),  obě ( nehodící se škrtněte)
způsob zprostředkování přístupu uživatelů k povoleným službám:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
živnostenský úřad  příslušný podle sídla nebo místa podnikání :
.......................................................................................................................................................................................................

.................................................. .........................................................
datum podpis a razítko

Část B - Souhlas orgánu státní správy pro živnostenský úřad
Ministerstvo dopravy a spojů - Český telekomunikační úřad podle § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s poskytováním telekomunikační služby:
a) zprostředkování přístupu k síti Internet,
b) hlasové komunikace prostřednictvím  sítě Internet,
podle generálního povolení č. GP - 22/1999, poskytovatelem:
obchodní jméno:
......................................................................................................................................................................................................
sídlo:
......................................................................................................................................................................................................
IČO (bylo-li přiděleno): ........................................................

evidenční číslo  ........................................ číslo jednací ...................................

 .......................................... ...........................................................
datum podpis a razítko pov. orgánu

Tento potvrzený ohlašovací list je souhlasným stanoviskem Ministerstva dopravy a spojů - Českého telekomu-
nikačního úřadu, podle § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
změn a doplňků.
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47. Informace o nabídce volných míst ve státní správě

MDS ČR - Český telekomunikační úřad přijme zaměstnance pro práci ve státní správě v oblasti regulace telekomunikací se
zaměřením na správu číslovacích plánů a vytváření podmínek pro jednotný telekomunikační trh v rámci Evropy.
* Odborný referent

- požadavek na vzdělání: VŠ elektrotechnického směru, praxi v oboru telekomunikací, alespoň základní aktivní znalost AJ,
Znalost práce na PC, samostatnost a ochotu k dalšímu vzdělávání.

Nabízíme zajímavou práci v perspektivním oboru, aktivní účast v telekomunikačních pracovních týmech včetně spolupráce
s orgány EU, OECD aj., pracoviště v centru Prahy, možnost profesního růstu, dalšího vzdělávání (jazykového i odborného)
v ČR i v zahraničí včetně stáží, seminářů a zahraničních pracovních cest, oceníme získané zkušenosti a komunikační schop-
nosti v kolektivu.

Písemné nabídky zasílejte do 15 dnů po uveřejnění inzerátu na adresu: Český telekomunikační úřad, odbor personální a
mezd, Klimentská 27, 225 02 Praha 1 nebo na e-mail: sadeckah@ctu.cz.

Bližší informace na tel. čísle 24004707, Ing. Ševerová.

48. Pověření na montáž a údržbu zařízení JTS - pokračování

Ministerstvo dopravy a spojů - Český telekomunikační úřad vydává podle § 2 odst. 3 zákona č. 110/1964  Sb., o telekomu-
nikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb. následující pověření na montáž a údržbu zařízení JTS:

1152. SKAD s. r. o.
Praha 9, V pátém 280
Pověření č. j. 131406/2000-631 ze dne 29. 2. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů.

1153. Philips Česká republika s. r. o.
Praha 5, Šafránkova 1
Pověření č. j. 131449/2000-631  ze dne 7. 3. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů,
b) drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně navazujících kabelových souborů,
c) telekomunikační vedení s optickými vlákny,
d) přenosové systémy - analogové a digitální, výstavba linkového traktu,
e) telefonní ústředny včetně příslušných kabelových rozvodů,
f) radioreléová zařízení - analogová a digitální.
Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnost pověření č. j. 6813/93 ze dne 2. 12. 1993,  č. j. 13506/94/622 ze
dne 26. 1. 1995 a č. j. 126095/97-631 ze dne 16. 4. 1997.

1154. RTZ Holding, a. s.
Brno, Smetanova 51
Pověření č. j. 224036/2000-637  ze dne 8. 3. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů,
b) kabelová vedení s optickými vlákny.

1155. Teletrans, s. r. o.
Klobouky u Brna, Příhon 19 - 21
Pověření č. j. 224038/2000-637  ze dne 8. 3. 2000 v rozsahu:
a) vysílací a přijímací rádiová zařízení - základnové stanice a zařízení NMT a GSM,
b) radioreléová zařízení - analogová a digitální.

1156. ABC com, s. r. o.
České Budějovice, Riegrova 31
Pověření č. j. 151023/00  ze dne 14. 3. 2000 v rozsahu:
a) vysílací a přijímací rádiová zařízení - základnové stanice a zařízení NMT a GSM.

1157. BETA - COM UH, s. r. o.
Uherské Hradiště, Moravní nábřeží 80
Pověření č. j. 224039/2000-637  ze dne 14. 3. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů,
b) drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně navazujících kabelových souborů,
c) kabelová vedení s optickými vlákny.
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1158. CELNET, a. s.
Hodonín, Brněnská 42
Pověření č. j. 224055/2000-637  ze dne 30. 3. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů.

1159. KonekTel, a. s.
Pardubice, Pražská 152
Pověření č. j. 207502/00-636  ze dne 11.4.2000 v rozsahu:
a) radioreléová zařízení - digitální.

Rozšíření pověření:
1160. ALFA-TEL, spol. s r. o.

Popůvky 161
Pověření č. j. 224037/2000-637  ze dne 8. 3. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů,
b) drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně navazujících kabelových souborů,
c) telefonní ústředny včetně příslušných kabelových rozvodů - analogové ústředny řady ATZ, P 51, PK, digitální

ústředny řady EWSD a S 12, koncentrátory,
d) kabelová vedení s optickými vlákny,
e) přenosové systémy - analogové a digitální,
f) vysílací a přijímací rádiová zařízení - základnové stanice a zařízení NMT a GSM,
g) radioreléová zařízení - analogová a digitální.
Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnost pověření č. j. 7471/92-II.vyř. ze dne 9. 10. 1992, č. j.
7731/93 ze dne 22. 7. 1993 a č. j. 113129/96-6371 ze dne 3. 6. 1996.

1161. TECOMA, spol. s r. o.
Praha 4, Zvolenská 3129
Pověření č. j. 131704/2000-631  ze dne 12. 4. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů,
b) drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně navazujících kabelových souborů.

Změny pověření:
1162. VANNER v. o. s.

Liberec - Osečná, Habartická 82
Pověření č. j. 184170/2000-635  ze dne 20. 3. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů.
Změna sídla společnosti - původní - Liberec, Českodubská 92

1163. Michlovský spol. s r. o.
Zlín, Kvítková 3687/52
Pověření č. j. 224070/2000-637  ze dne 26. 4. 2000 v rozsahu:
a) drátová telekomunikační vedení včetně navazujících kabelových souborů a příslušné dokumentace,
b) pokládka trubek pro optické kabely, montáž optických kabelů včetně příslušné dokumentace.
Změna sídla společnosti - původní - Zlín, Benešovo nábřeží 3966

Uvedené právnické osoby mohou provádět montáž a údržbu zařízení JTS uvedených v pověření za podmínek v něm
stanovených. Jednou z podmínek výkonu činnosti v JTS je uzavření smlouvy s provozovatelem JTS, kterému bylo vydáno
pověření ke zřizování a provozování JTS.

MDS - ČTÚ č. j. 104488/00-622
odbor státní inspekce telekomunikací

49. Informace k návrhu nového číslovacího plánu

Dne 21. dubna 2000 zveřejnil Český telekomunikační úřad k veřejné diskusi na své web stránce www.ctu.cz návrh nového
číslovacího plánu veřejné telefonní sítě, jehož platnost, po zapracování přípomínek, bude vyhlášena od 1. 7. 2000.

MDS - ČTÚ
odbor regulace, tarifů a poplatků
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50. Oprava doby platnosti povolení

V Telekomunikačním  věstníku č. 3/99 byla v pokračování seznamu vydaných povolení na poskytování telekomunikač-
ních služeb na str. 7  chybně uvedena v položce 631 u společnosti RACOM s.r.o., Mírová ulice 1283, Nové Město na Moravě,
doba platnosti povolení č.j. 112 049/99-611, vydaného dne 30. 12. 1999. Správný termín platnosti tohoto povolení je „do 31.
12. 2009“.

Za chybné znění se společnosti RACOM omlouváme.
MDS - ČTÚ  104 495/2000-611
odbor regulace, tarifů a poplatků
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