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rt-. CESKY TELEKOMUNIKACNI URAD
odbor správy kmitočtového spektra
SokoIovská 2'l2, Praha 9

' 
poštovni přihrádka 02

I zzs oz Praha 025

Váš dopis l ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Datum

4. 1.2013

Věc: oznámení o volné kapacitě. rozsahu a struktuře vvuŽívaní datového toku.

Podle ustanovení $ 72c zákona č. 12712005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění, Vám tímto
sdělujeme následující informace o vyuŽívání datového toku v Regionální síti 4 ke dni 31. 12.2012.

Volná kapacita datového toku:
Vysilací síť disponuje volnou kapacitou datového toku o velikosti 8 MbiVs.

Rozsah vyuŽívaného datového toku:
Metropol - 3,5 MbiVs
TV Noe - 2,5 MbiVs
Čt sport HD - 8 MbiVs

S pozdravem

" ":{}Í lťťť ' . ."1- '::\^-

Petr Formánek
Jednatel společnosti

Prague Digital TV s.r.o., Zenklova 32/2a, Praha 8 - Libeň, psč rso oo
tč zag sr soo, otČ 289 91 8oo
společnostje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl c, Vložka 158395,

Kontakt: postmaster(apdtv.cz
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odbor správy kmitočtového spektra
Sokolovská 212,Praha9
poštovní přihrádka 02

l4s oz Praha 025

Váš dopis l ze dne Naše značka Vyřizuje / Iinka Datum

1.3. 2013

Věc: oznámení o změně proqramové nabídkv.

Yážený pane řediteli,

v souladu s ustanovením $ 72c, zákona Ó' 127l2oo5 Sb. v platném znění, si Vám dovolujeme

oznámit změnu V programové nabídce společnosti Prague DigitalTV s.r.o., lČ 28991800, se sídlem Praha 8

- Libeň, Zenklova 32t28, PSČ 180 00, která je operátorem DVB-T sítě s označením Regionální síť 4.

od 1. března2013 docházív regionálni DVB-T síti na kanále 46 k rozšíření programové nabídky o

televizní programy Retro Music Television, kinoSvět, regionalnitelevize.cz a dále o rozhlasový program

Radio Dechovka.

Regionální sít'4 od tohoto dne nedisponuje volnou kapacitou pro televizní programy.

S úctou a pozdravem
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Petr Formánek
Jednatel společnosti

Prague Digital TV s.r.o., Zenklova 32/28, Praha 8 - Libeň, psč rso oo
tč zag gt goo, otČ 289 91 8oo
Spo|ečnostje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, v|ožka 158395,

Kontakt: postmaster(a pdtv.cz


