
Formulár pro uplatnení pripomínek, stanovisek a názoru

NÁZEV NÁVRHU OPATRENí KE KONZULTACI:

opatrení obecné povahy c. SP/3/XX.2011-Y, kterým se vydává sítový plán
signalizace verejných komunikacních sítí

IDENTIFIKACNí ÚDAJE DOTCENÉHO SUBJEKTU:

Obchodní firma / název I jméno a príjmení:

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2,14022 Praha 4

IC (bylo-Ii prideleno): 60193336

Kontaktní osoba (vc. telefonního císla a adresy elektronické pošty):

Ing. Petr Dedek, tel. 271 462087, e-mail: petr.dedek@02.com

DUVERNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACí:

Ceský telekomunikacní úrad bude považovat zde poskytnuté informace za duverné,
pouze pokud je dotcený subjekt oznací jako duverné nebo jako obchodní tajemství.

Ceský telekomunikacní úrad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou
údaju oznacených jako duverné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uverejnit
podle Pravidel Ceského telekomunikacního úradu pro vedení konzultací na diskusním míste.

Datum: 21.04.2011

Jméno a príjmení, funkce oprávnené osoby:

Ing. Petr Dedek

Specialista pro regulacní záležitosti

Podpis oprávnené osoby·):

•
) V prípade zaslání tohoto formuláre elektronickou poštou nutno podepsat príslušnou datovou zprávu

zaruceným elektronickým podpisem.
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I. PRIPOMíNKY K JEDNOTLIVÝM CÁSTEM/USTANOVENíMNÁVRHU OPATRENí:

1. Tabulka 1 - Struktura císla volaného úcastníka

Návrh:

Do vysvetlivek u významu retezce "tttt" doplnit stejnou poznámku, jako u jiných retezcu, tj.

Poznámka:

Není-Ii poloha volajícího úcastníka k dispozici (závisí na technických možnostech síte), pak
retezec: ttttt nebude prenášen, bude prenášen pouze typ kódování P.

Oduvodnení:

Ve vysvetlivkách k Tabulce 1 je v posledním rádku popsán význam retezce ttttt. Na rozdíl
od ostatních struktur kódování informace o poloze volajícího chybí v tomto prípade
poznámka o tom, co se deje v prípade, kdy poloha není k dispozici. Jedná se o to, zda je
v tom prípade vysílán typ kódování P.

2. Tabulka 5 - Struktura císla volajícího úcastníka pro dostupné typy tísnových volání

Návrh:

V Tabulce 5 do sloupce Telefónica v posledních dvou rádcích k IMEI + O ješte do závorky
(MSISDN MSC) 1).

Pod tabulku doplnit Poznámku 1) Pred kontrolou IMEI.

Oduvodnení:

Upresnení možné struktury císla.

3. Tabulka 7 - Struktura používaných císel volajícího úcastníka pro volání bez SIM
karty nebo s deaktivovanou SIM kartou nebo bez roamingu

Návrh:

V Tabulce 7 v prvním rádku zacínající MSISDN MSC, ve sloupci Telefónica 02 doplnit
rozsah 602 020 000 - 602 029 000:

MSISDN
MSC

neaplikovatelné I neaplikováno

Oduvodnení:

Doplnení používaných císel.
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4. Cást 3 - Formát prenášené informace na rozhraní sítí pri zpetném volání pracovište
TCTV 112 na mobilního úcastníka

Návrh:

V bodu 3.1 Parametr císlo volaného (Called party number parameter - CdPN) vypustit
informace

Number incomplete indicator: number completea

Screening indicator: network provided.

Oduvodnení:

Tyto informacese v parametru Called party number (CdPN) nevyskytují.

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATRENí:

(Ceský telekomunikacní úrad k uplatneným stanoviskum a názorum prihlédne pri
konecném znení opatrení, avšak nevyporádává je.)
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