
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:

VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává
všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k
provozování zařízení v pásmu 10 GHz 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení:  Ing. Jiří Hradecký
Kontaktní osoba:  Ing. Jiří Hradecký, Vlkonice 16, 25756 Neveklov

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:
Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné,
pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství.
Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou
údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit
podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Datum: 16.5.2012

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Ing. Jiří Hradecký

Podpis oprávněné osoby: Hradecký v.r., zasláno datovou schránkou

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ:

1. Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká:
Návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz 

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:

V současné době již  nelze  v ČR nalézt  lokalitu,  kde je  kmitočtový  úsek  10.308-  10.450 GHz,
přidělený amatérské radiokomunikační službě na sekundární bázi, bez rušivých signálů od stanic
provozovaných na základě č. VO-R/14/12.2006-38. Citlivost zařízení amatérské radiokomunikační
služby  je  řádově  vyšší,  než  citlivost  zařízení  dle  uvedeného  VO (-120 dBm i  méně),  a  proto
dochází  ke  značnému  rušení  zařízení  provozovaných  na  základě  individuálních  oprávnění.
Lokalizace zdrojů rušení a komunikace se zřizovateli je téměř nemožná. Proto bude čím dál tím
častěji docházet k požadavkům držitelů individuálních oprávnění na postup dle § 100 zákona č.
127/2005 Sb. 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ:
(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.)

Tomu lze předejít přijetím následujících návrhů : 

1. v článku 2, tabulka v bodě c) vypustit kanál 2a,

2. v článku 2, tabulka v bodě c) u kanálu 3 změnit šířku zabraného pásma z 28 MHz na 14 MHz, 



3. pro zařízení s technologií TDD vyhradit neduplexní kanál č. 0, 

4. stanovit  lhůtu  pro  přeladění  stávajících  zařízení  provozovaných  dle  VO-R/14/12.2006-38
z kanálů 2a a 3.

Uplatněním výše uvedených návrhů dojde k omezení rušení v segmentu 10368 GHz +-2 MHz,
který  je  z pohledu  amatérské  radiokomunikační  služby  nejcennější.  Zbytek  přiděleného
kmitočtového úseku 10.308-10.450 GHz není  pro  radioamatérskou komunikační  službu již  tak
zásadní, takže k využití této části nemáme připomínky.

Uvedené informace nepovažuji za důvěrné. K případné korespondenci laskavě použijte kontakt
uvedený v záhlaví.

∗) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno podepsat příslušnou datovou zprávu
zaručeným elektronickým podpisem.




