
Připomínky uplatněné k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/16/XX.2005 k využívání rádiových 
kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz 
 
Čl., odst., 

písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Karel Sedlacek 
karel29@post.cz 
(1) 

dobry den je urcite dobre ze frekvence z GL16/R/2000 zachovany jen 
mi neni jasne proc kmitocty 45Mhz jsou jen do roku 2006 ?? dekuji 

Neakceptováno. 
Nutnost ukončit provoz v pásmu 45 MHz vychází ze 
závazků vyplývajících z členství ČR v NATO. 

Karel Sedlacek 
karel29@post.cz 
(2) 

presne tak zajimalo by mne jak to dopadne s temi kanaly v pasmu 
45MHz a i s temi ostatnimi proc je 45 jen do 2006?? 

Neakceptováno. 
Viz stanovisko k připomínce č. 1. 

Vladimír Rajchart 
adalf@volny.cz 
(3) 

Zrušení sdílených kmitočtů v pásmu 45 MHz mi také přijde smutné. 
Také by mě zajímalo, jaký je plán. Pochopil bych, že by toto pásmo 
mohlo celé patřit armádě, která ho využívá a tyto sdíláky jim překáží. 
Proč ale rok 2006? Je možné, že tento návrh bude změněn ve prospěch 
zachování? 

Neakceptováno. 
Viz stanovisko k připomínce č. 1. 

čl. 2 
odst. 8 

Provoz všech stanic v pásmu 
d musí být ukončen ke dni 
31. 12. 2006. Po tomto datu 
není provoz stanic v tomto 
pásmu povolen. 

karel Sedlacek 
karel29@post.cz 
(4) 

stejne jako vladimir se chci primluvit zachovani techto kmitoctu pokud 
to bdue mozne dekuji  

Neakceptováno. 
Viz stanovisko k připomínce č. 1. 

čl. 2 
odst. 12 

Konstrukce stanic nesmí být 
elektricky ani mechanicky 
měněna. 

František Šedivý 
franta32@inMail.cz 
(5) 

V bodě (12) je uvedeno "Konstrukce stanic nesmí být elektricky ani 
mechanicky měněna". Většinu stanic však nelze bez výše uvedeného ani 
naladit na požadovaný kmitočet. Je totiž obyčejně potřeba přepájet 
diody v matici či vyměnit krystaly, které určují kmitočty vysílání a 
příjmu. To je podle mého názoru jak elektrická, tak i mechanická změ-
na. Navrhuji změnu znění tohoto bodu ve smyslu: "Nejsou povoleny 
jakékoliv úpravy stanice, které by vedly k nedodržení limitů, daných 
tímto povolením." 

Neakceptováno. 
Podle zákona lze provozovat pouze stanice, u nichž 
byla posouzena shoda se základní požadavky, jimiž 
jsou elektrická bezpečnost, elektromagnetická kom-
patibilita a efektivní využívání rádiového spektra. 
Jakýkoliv zásah do konstrukce zařízení znamená 
úpravu výrobku oproti stavu, v němž byl výrobek 
zkoušen za účelem posouzení shody, což by zname-
nalo nutnost provedení nových zkoušek výrobku, 
předepsaných pro posouzení shody. 

Ivan Kysela 
ivan.kysela@radom-
cz.cz 
(6) 

vzhledem k tomu, že aktuální GL byly omezeny (s výjimkou) do 
31.12.2009 se nám jeví navržené "prodloužení" OOP jen do 31.12.2010 
poměrně málo (bude možno pokračovat ve využívání předmětných 
kmitočtů dále ?) Lze na kanálech, kde není specifikován druh provozu, 
provozovat rovněž /výhradně/ datové stanice ? Děkuji 

Akceptováno. 
Odstavec 3 vypuštěn. 

čl. 3 
odst. 3 

Toto opatření obecné povahy 
platí do 31. prosince 2010. 

Michal Bareš 
rescueinfo@seznam.cz 
(7) 

Také se přikláním k vydání povolení na delší dobu, nebo alespoň vyjád-
ření ČTÚ, co zamýšlí s těmito frekvencemi po roce 2010. Chceme pro 
potřeby sdružení zakoupit několik RDST a nevíme, jestli budou tyto 
frekvence využitelné i nadále. 

Akceptováno. 
Viz stanovisko k připomínce č. 6. 

 

1/1 


