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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

58. Dodatek è. 1 k Výmìru è. 1/1996, kterým se stanoví poplatky za povolení ke zøízení a provozování
vysílacích rádiových stanic, které jsou souèástí veøejné mobilní telekomunikaèní sítì GSM

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 28. èervence 1999
Klimentská 27, 225 02 Praha 1 È.j.: 108 266/1999 - 611

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad podle § 2 odst. 3 a násl. ustanovení zákona è. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. a v návaznosti na Povìøení ke zøízení a provozování
veøejné mobilní telekomunikaèní sítì GSM a k poskytování mobilních telekomunikaèních slu�eb, které pøíslu�ejí této síti

A. NORMATIVNÍ ÈÁST
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vydává dodatek è. 1
k Výmìru è. 1/1996, kterým se stanoví poplatky za povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic, které jsou
souèástí veøejné mobilní telekomunikaèní sítì GSM.

Tímto dodatkem se výmìr mìní takto:
Za odstavec 3 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

�4. Tento výmìr se vztahuje na zøizování a provozování veøejné mobilní telekomunikaèní sítì GSM v pásmu
900 MHz i 1800 MHz.�.

Dosavadní odstavec 4 se mìní na odstavec 5.

Ostatní ustanovení výmìru zùstávají nezmìnìna.
Tento dodatek nabývá úèinnosti dnem 1. øíjna 1999.

Ing. David Stádník  v.r.
vrchní øeditel

59. Generální povolení è. GP - 22/1999 na poskytování telekomunikaèních slu�eb

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÜ
Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 22.  èervence 1999
Klimentská 27, 225 02 Praha 1 È.j.: 104 002/1999-611

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen �povolující  orgán�) jako povolující orgán pøíslu�ný podle
§ 21 odst. 2 a § 22a zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. vydává
podle § 4  odst. 3  citovaného zákona

generální povolení
è. GP - 22/1999

na poskytování telekomunikaèních slu�eb
a) zprostøedkování pøístupu k telekomunikaèní síti Internet,
b) hlasové komunikace prostøednictvím telekomunikaèní sítì Internet,
za následujících podmínek:

1. Poskytovat vý�e uvedené slu�by  (dále jen �slu�by�)  je oprávnìna fyzická nebo právnická  osoba (dále jen �poskytova-
tel�), která øádnì ohlásila slu�by, které pøedpokládá poskytovat prokazatelným doruèením úplnì a správnì vyplnìného
ohla�ovacího listu uvedeného v pøíloze tohoto generálního povolení povolujícímu orgánu, která zahájí poskytování
slu�eb v souladu s podmínkami tohoto generálního povolení a která na základì tohoto øádného ohlá�ení získala podle
zákona è. 455/1991 Sb., o �ivnostenském podnikání (�ivnostenský zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, pøíslu�né �ivnos-
tenské oprávnìní pro poskytování telekomunikaèní slu�by.

2. Poskytovat slu�by podle tohoto generálního povolení lze jen na území Èeské republiky.

3. Pøístup u�ivatelù k telekomunikaèním slu�bám sítì Internet bude poskytovatelem zaji��ován prostøednictvím pøístupo-
vých prostøedkù oprávnìných poskytovatelù slu�by pronájmu okruhù a vedení, nebo prostøednictvím povolujícím
orgánem povolených vlastních pøístupových prostøedkù, na základì písemné smlouvy s u�ivatelem slu�eb.

4. Poskytovatel slu�eb i jejich u�ivatel jsou povinni pøi pøipojování koncových telekomunikaèních zaøízení k jednotné
telekomunikaèní síti (dále jen JTS) pro úèely poskytování slu�eb postupovat podle podmínek generálního povolení
è. GP - 07/19961). V pøípadì pøipojování telekomunikaèního zaøízení, na které se nevztahuje uvedené generální povolení,
je povinen si  vy�ádat od  povolujícího orgánu povolení k jeho pøipojení k JTS.

5. Technická zpùsobilost zaøízení pou�itých k poskytování slu�eb, v pøípadech kdy jsou tato zaøízení pøipojena k JTS, musí
být schválena povolujícím orgánem.

6. Provozní podmínky pøipojení zaøízení pro poskytování povolených slu�eb k JTS projedná a  smluvnì zajistí poskytovatel
s provozovatelem této sítì.

7. Poskytovatel nesmí na svoje ani na cizí servery, které jsou pøístupné pøes Internet,  vkládat informace, jejich� �íøení je v
rozporu s právními pøedpisy platnými v Èeské republice. Zjistí-li, �e se takovéto informace na jím provozovaný server
dostaly, pak je povinen je co nejrychleji odstranit, popø. zamezit jejich dal�ímu �íøení.

1) Generální povolení è. GP - 07/1996 na pøipojování koncových telekomunikaèních zaøízení k jednotné telekomunikaèní síti (dále jen
�JTS�) a na zøizování a provozování vysílacích rádiových stanic, které jsou souèástí  bez�òùrových telefonních pøístrojù v kmitoètovém
pásmu CT1, tj. 914 a� 915 MHz a 959 a� 960 MHz, uveøejnìné v Telekomunikaèním vìstníku èástka 4/1996.
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8. Poskytovatel je povinen pøi poskytování slu�eb podle tohoto generálního povolení dodr�ovat právní pøedpisy, technic-
ké pøedpisy, èeské technické normy a jednotná pravidla, zveøejòovaná  v Telekomunikaèním vìstníku, a to zejména:

- zákon è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále
jen �zákon o telekomunikacích�) a pøedpisy vydané k jeho provedení,
- zákon è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, vyhlá�ku è. 580/1990 Sb., kterou se provádí

zákon o cenách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a pøíslu�ná cenová opatøení,
- zákon è. 63/1991 Sb., o ochranì hospodáøské soutì�e, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

9. Poskytovatel nese vùèi u�ivatelùm plnou odpovìdnost za kvalitu poskytované slu�by v rozsahu, v jakém ji mù�e
ovlivnit. Je povinen k zahájení poskytování slu�by vypracovat øád slu�by, vèetnì reklamaèních pravidel a ceníku slu�by,
a u�ivatele slu�by s nimi prokazatelnì seznámit.

10. Poskytovatel je povinen zachovávat telekomunikaèní tajemství podle § 20  zákona o telekomunikacích.

11. Poskytovatel nesmí vázat poskytnutí jednoho výkonu (slu�by) na pøijetí jiného výkonu, pokud výkon po�adovaný
u�ivatelem slu�by nelze z technického èi provozního hlediska poskytnout bez výkonu jiného.

12. Poskytovatel nesmí úmyslnì podporovat ani  znevýhodòovat slu�by poskytované na základì tohoto povolení pøeroz-
dìlováním nákladù z ostatních nebo do ostatních èinností, pøerozdìlováním pøíjmù z ostatních nebo do ostatních
èinností ani jakýmikoliv jinými finanèními opatøeními.

13. Poskytovatel je povinen poskytovat slu�by za rovných podmínek pro v�echny u�ivatele. Cena, za ní� jsou slu�by
poskytovány, musí odpovídat platným cenovým pøedpisùm a informace o její vý�i musí být veøejnì dostupná.

14. Telekomunikaèní zaøízení pou�ívaná k poskytování slu�eb a dodr�ování podmínek tohoto generálního povolení pøi
poskytování slu�eb, podléhá podle § 19 odst. 2 zákona o telekomunikacích výkonu státní inspekce telekomunikací.

15. Poskytovatel je povinen vytvoøit základní podmínky k provedení kontroly, zejména je povinen poskytnout souèinnost
odpovídající oprávnìním pracovníkù povolujícího orgánu2). Dále povolující orgán je oprávnìn po�adovat a poskytova-
tel slu�by je povinen pøedkládat bezplatnì povolujícímu orgánu statistické výkazy v rozsahu a termínech stanovených
pøíslu�ným orgánem státní správy.

16. Povolující orgán mù�e podmínky a ustanovení tohoto generálního povolení doplnit nebo zmìnit, anebo generální povolení
v souladu s § 22 odst. 2 zákona o telekomunikacích omezit nebo zru�it.  Doplòky, zmìny, omezení, pøíp. zru�ení tohoto
generálního povolení bude publikováno s dostateèným èasovým pøedstihem v Telekomunikaèním vìstníku.

17. Povolující orgán nenese odpovìdnost za �kodu, která vznikne poskytovateli nebo u�ivateli slu�by v souvislosti
s poskytováním slu�eb, v souladu s tímto generálním povolením, popø. s jeho zmìnami èi zru�ením.

18. Pokud se poskytovatel slu�eb rozhodne ukonèit poskytování ohlá�ených slu�eb, musí tak uèinit písemným oznámením,
které doruèí povolujícímu orgánu nejménì 90 dnù pøed plánovaným  termínem  ukonèení. Zároveò  tuto  skuteènost
oznámí  místnì pøíslu�nému �ivnostenskému úøadu.

19. �ivnostenský úøad zru�í �ivnostenské oprávnìní nebo navrhne pozastavení poskytovaných slu�eb, poru�uje-li posky-
tovatel  slu�by podmínky stanovené v tomto generálním  povolení.3)  Mo�nost  ulo�ení  této sankce nevyluèuje postih
poskytovatele podle ustanovení § 19 odst. 6 a� 9 zákona o telekomunikacích.

20. Za poskytování slu�by podle tohoto generálního povolení povolující orgán nevybírá poplatky.

21. Poskytovat slu�by zprostøedkování pøístupu k telekomunikaèním slu�bám sítì Internet na základì døíve vydaných indi-
viduálních povolení a na základì generálního povolení è. GP- 22/1997 se pova�uje za povolené a ohlá�ené podle tohoto
generálního povolení, pokud splòuje podmínky v nìm stanovené.

22. Dnem nabytí úèinnosti tohoto generálního povolení se zru�uje generální povolení è. GP- 22/1997 ze dne 1. prosince
1997, uveøejnìné v  Telekomunikaèním vìstníku, èástka 12/1997.

23. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem 1. srpna 1999.

Ing. David Stádník  v.r.
vrchní øeditel

2) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
3) § 58 zákona è.455/1991 Sb., o �ivnostenském podnikání (�ivnostenský zákon).
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Pøíloha è. 1 ke GP - 22/1999

Ohla�ovací list
Místo pro razítko podatelny MDS - ÈTÚ na poskytování telekomunikaèní slu�by podle gene-

rálního povolení è. GP - 22/1999:

a) zprostøedkování pøístupu k síti Internet,
b) hlasové komunikace prostøednictvím sítì Internet.

evidenèní èíslo:

Èást A  - Údaje o poskytovateli slu�by:
poskytovatel slu�by:
..............................................................................................................................................................................................
obchodní jméno a sídlo:
..............................................................................................................................................................................................
místo poskytování slu�by:
..............................................................................................................................................................................................

IÈO (bylo-li pøidìleno): .........................................................

slu�by, které  pøedpokládá  poskytovat: a) , b), obì (nehodící se �krtnìte)
zpùsob zprostøedkování pøístupu u�ivatelù k povoleným slu�bám:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
�ivnostenský úøad  pøíslu�ný podle sídla nebo místa podnikání:
..............................................................................................................................................................................................
.................................................. ..............................................................

datum podpis a razítko

Èást B - Souhlas orgánu státní správy pro �ivnostenský úøad
Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad podle § 52 odst. 1 zákona è. 455/1991 Sb., o �ivnostenském podni-
kání, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù souhlasí s poskytováním telekomunikaèní slu�by:
a) zprostøedkování pøístupu k síti Internet,
b) hlasové komunikace prostøednictvím  sítì Internet,
podle generálního povolení è. GP - 22/1999, poskytovatelem:
obchodní jméno: ..................................................................................................................................................................
sídlo: ....................................................................................................................................................................................
IÈO ( bylo-li pøidìleno ): ..........................................................

evidenèní èíslo  ..............................................................  èíslo jednací ..........................................................
................................................................... ...............................................................................

datum podpis a razítko pov. orgánu

Tento potvrzený ohla�ovací list je souhlasným stanoviskem Ministerstva dopravy a spojù - Èeského teleko-
munikaèního úøadu podle § 52 odst. 1 zákona è. 455/1991 Sb., o �ivnostenském podnikání, ve znìní pozdìj-
�ích zmìn a doplòkù.

Pouèení:
Ohla�ovací list slou�í k oznámení pøedpokládaného zahájení  poskytování telekomunikaèních slu�eb:
a) zprostøedkování pøístupu k síti Internet,
b) hlasové komunikace prostøednictvím telekomunikaèní sítì Internet,
podle podmínek generálního povolení è. GP - 22/1999 vydaného Ministerstvem dopravy a spojù - Èeským telekomunikaèním
úøadem (dále jen �ÈTÚ�).
Generální povolení bylo uveøejnìno v Telekomunikaèním vìstníku, èástka 8/1999 ze dne 16. 8. 1999.
V ohla�ovacím listu vyplòuje poskytovatel slu�by v�echny  údaje uvedené v èásti A i B (bez orámované èásti).
Vyplnìný  ohla�ovací  list  prokazatelnì  doruète  osobnì,  nebo  po�tou  na  adresu: Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský
telekomunikaèní úøad, odbor regulace, tarifù a poplatkù,  Klimentská 27, 225 02 Praha 1.
Potvrzenou èást B ohla�ovacího listu obdr�í poskytovatel slu�by, který ji pøedlo�í pøíslu�nému �ivnostenskému úøadu.
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B. INFORMATIVNÍ ÈÁST

60. Zveøejnìní dokumentù v souvislosti s plnìním zákona è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných
skuteèností a o zmìnì nìkterých zákonù

Ministerstvo dopravy a spojù-Èeský telekomunikaèní úøad v souvislosti s plnìním zákona è. 148/1998 Sb., o ochranì utajo-
vaných skuteèností a o zmìnì nìkterých zákonù, informuje o vydání:

1. Rozhodnutí ministra dopravy a spojù o zmìnì stupòù utajení písemností.
2. Seznamu utajovaných skuteèností - aplikace do podmínek resortu dopravy a spojù.
3. Zru�ení a zmìny stupnì utajení písemností v návaznosti na zákon è. 148/1998 Sb.

Uvedené dokumenty jsou ulo�eny v odboru krizového øízení ÈTÚ, ing. Jaroslav �ebesta, tel. 02/24004719.

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ ÈESKÉ REPUBLIKY
ODBOR KRIZOVÉHO ØÍZENÍ
bezpeènostní oddìlení
nábø. L. Svobody 12, P. O. BOX 9
110 15 Praha 1
È.j.: 23 98/99 - 030

R O Z H O D N U T Í
o zmìnì stupòù utajení písemností

Ministr dopravy a spojù, po pøedchozím projednání s Národním bezpeènostním úøadem, rozhodl na základì ustanovení §
79 zákona è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností a o zmìnì nìkterých zákonù, takto:

Èlánek 1

Podle § 17 zákona ÈNR è. 2/1969 Sb., o zøízení ministerstev a jiných ústøedních orgánù státní správy Èeské republiky, ve znìní
pozdìj�ích pøedpisù, je Ministerstvo dopravy a spojù ústøedním orgánem státní správy ve vìcech dopravy, telekomunikací a
po�t, s výjimkou správy kmitoètového spektra urèeného pro rozhlasové a televizní vysílání.

Èlánek 2

Pùsobnost ústøedních orgánù státní správy Èeské a Slovenské Federativní Republiky v oblasti dopravy, telekomunikací a po�t,
po zániku Èeské a Slovenské Federativní Republiky, pøebírá Ministerstvo dopravy a spojù podle èlánku 3 odst. 3 Ústavního
zákona ÈNR è. 4/1993 Sb., o opatøeních souvisejících se zánikem Èeské a Slovenské Federativní Republiky.

Èlánek 3

Ru�í se stupeò utajovaných písemností, které byly vydány pøedchozími pùvodci v oboru pùsobnosti dopravy, telekomunikací a
po�t (pøíslu�nými ústøedními orgány státní správy federace a Èeské republiky) nebo jejich� pùvodcem byl pøíslu�ný odbor
bývalého krajského (mìstského) národního výboru, vzniklých podle pøedchozích zákonù do 31. 12. 1968.

Èlánek 4

Stupeò utajovaných písemností, které byly vydány pøedchozími pùvodci v oboru pùsobnosti dopravy, telekomunikací a po�t
(pøíslu�nými ústøedními orgány státní správy federace a Èeské republiky) nebo jejich� pùvodcem byl pøíslu�ný odbor bývalého
krajského (mìstského) národního výboru, vzniklých podle pøedchozích zákonù se upravuje následovnì:

a) u písemností vzniklých v období od 1. 1. 1969 do 31. 12. 1989 se stupeò
* Pøísnì tajné zvlá�tní dùle�itosti sni�uje na stupeò Vyhrazené ,
* Pøísnì tajné a Tajné ru�í a nadále pùjde o písemnosti bez stupnì utajení,

b) u písemností vzniklých v období od 1. 1. 1990 do 31. 12. 1992 se stupeò
* Pøísnì tajné zvlá�tní dùle�itosti sni�uje na stupeò Dùvìrné,
* Pøísnì tajné a Tajné sni�uje na stupeò Vyhrazené.

Èlánek 5

Stupeò utajovaných písemností, které byly vydány v oboru pùsobnoti dopravy, telekomunikací a po�t, které pøímo souvisí
s èinností Ministerstva dopravy a spojù nebo jeho pøedchùdcù podle kompetenèního zákona, vzniklých podle pøedchozích
zákonù v období od 1. 1. 1993 do 31. 10. 1998, se sni�uje následovnì:

* stupeò Pøísnì tajné zvlá�tní dùle�itosti na stupeò Tajné,
* stupeò Pøísnì tajné na stupeò Dùvìrné,
* stupeò Tajné na stupeò Vyhrazené.
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Èlánek 6

Stupeò utajovaných písemností, vedených ke  dni 31. 10. 1998 k provìrkám pro státní tajemství podle pøedchozích pøedpisù
(zákon è. 102/1971 Sb.), jejich� pùvodcem jsou do 31. 12. 1992 bývalé ústøední orgány státní správy v oboru dopravy, telekomu-
nikací a po�t a od 1. 1. 1993 Ministerstvo dopravy a spojù a jeho pøedchùdce, a to vèetnì vyjádøení k urèení osoby pro styk se
státním tajemstvím (pokud bylo utajováno) vydané bývalým orgánem resortu federálního ministerstva vnitra nebo nebo Minis-
terstvem vnitra republiky a jeho pøedchùdci, se ru�í. Do doby jejich úplné, fyzické likvidace tyto písemnosti podléhají ochranì
podle zákona è. 256/1992 Sb., o ochranì osobních údajù v informaèních systémech.

Èlánek 7

Utajované písemnosti vzniklé z èinnosti Ministerstva dopravy a spojù a bývalých ústøedních orgánù státní správy federace a
republik s pùsobností v oblasti dopravy, telekomunikací a po�t, (pøedev�ím rùzné pøedpisy, smìrnice ap.) se ukládají, do doby
zru�ení stupnì utajení, jen v registru utajovaných písemností Ministerstva dopravy a spojù nebo registru utajovaných písemnos-
tí Èeského telekomunikaèního úøadu. Po zru�ení stupnì utajení a po odborné archivní prohlídce se ukládají výhradnì ve Státním
ústøedním archivu Praha. Do jiných archivù se tyto písemnosti neukládají.

Èlánek 8

Utajované písemnosti registrované v protokolech utajovaných písemností se nepøepisují do nových jednacích protokolù vede-
ných od 1. 11. 1998 podle zákona è. 148/1998 Sb. Pøepsání do nového jednacího protokolu pøíslu�ného pro daný stupeò
utajované písemnosti, se provede jen v pøípadì, �e zùstává nadále platná.
V pøípadì nutnosti zapùjèení utajované písemnosti vydané pøed 1. 11. 1998 se na písemnost vyznaèí zmìna stupnì utajení.
Úprava stupnì utajení se provede záznamem na písemnosti �stupeò utajení sní�en (zru�en)� s odkazem na èíslo jednací a datum
tohoto rozhodnutí. Spis se zapùjèí na dobu nezbytnì nutnou v souladu s ustanovením § 24 vyhlá�ky Národního bezpeènostního
úøadu è. 244/1998 Sb. Èíslo jednací písemnosti se nemìní.

Èlánek 9

Zmocòuji bezpeènostního øeditele Ministerstva dopravy a spojù, aby v pøípadì potøeby, po posouzení konkrétního pøípadu,
provedl výjimku z tohoto rozhodnutí a u písemnosti, vydaných pøed úèinnosti zákona è. 148/1998 Sb., rozhodl o sní�ení stupnì
utajení nebo zru�ení stupnì utajení a jejich ulo�ení.

Èlánek 10

Toto rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem 15. 6. 1999.

V Praze dne 3. èervna 1999

Ministr dopravy a spojù

v z. Ing. Jaroslav Vrána  v.r.

Za správnost: Ing. Josef Ha�ek
(Vyøizuje: Ing. Ha�ek - MDS - 030, Ing. �ebesta - ÈTÚ - 604)
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Seznam utajovaných skuteèností - aplikace do podmínek resortu Ministerstva dopravy a spojù

Aplikace pøílohy è. 1 k naøízení vlády è. 246/1998 Sb. - obecná èást

Stupeò utajení
  Poø. Utajovaná skuteènost orgány a organi-  orrgány  a  organi-
  èíslo resort zace s  celostátní  zace s  regionální

pùsobností a místní pùsob-
ností

    1. Krizové plánování (obranné plánování, civilní nouzové
plánování) V - D V - D V
a) plán èinnosti pøi vyhlá�ení jednotlivých stupòù pohotovosti V - D V - D V
b) údaje o celkových stavech zásob mobilizaèních rezerv V V V
c) smìrnice a pokyny pro zabezpeèení úkolù souvisejících
     s brannou pohotovostí státu V V V
d) smlouvy k zaji�tìní státních zakázek, pokud obsahují
    údaje, které se týkají obrany a bezpeènosti státu V - D V -

    2. Mezinárodní jednání, smlouvy, dohody, protokoly, zápisy nebo
informace v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak
smluvní strany dohodnou V - PT  V - D V

    3. Systém bezpeènostní ochrany informaèních systémù nakláda-
jících
a) s utajovanými skuteènostmi V - PT V - T V
b) s neutajovanými skuteènostmi, pokud by neoprávnìné
    nakládání s nimi mohlo zpùsobit újmu zájmùm Èeské republiky V - D V V

    4. Zpráva o stavu zabezpeèení ochrany utajovaných skuteèností V - T V - T V

    5. Systém a organizace ochrany objektù, ve kterých se vyskytují
utajované skuteènosti vèetnì systémù technického zabezpeèení V V V

Aplikace pøílohy è. 11 k naøízení vlády è. 246/1998 Sb.

Stupeò utajení
  Poø. Utajovaná skuteènost orgány a organi- orgány a organi-
  èíslo resort  zace s celostátní zace s regionální

pùsobností  a místní pùsob-
ností

    1. Strategické zámìry hospodáøského rozvoje dopravy a spojù,
pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpeènosti státu V - T V - D V - D

    2. Souhrnné materiály a hodnocení hospodáøské situace dopravy
a spojù, pokud obsahují údaje, které se týkají zaji�tìní obrany
a bezpeènosti státu V - T V - T V - T
Plány koncepce hospodáøského rozvoje, pokud obsahují údaje,
které se týkají obrany a bezpeènosti Èeské republiky V - D V - D V
a)  �eleznièní dopravy V - D V - D  V
b)  silnièní dopravy V - D V - D V
c)  vodní dopravy V - D V - D V
d)  letecké dopravy V - D V - D V
e) po�t a telekomunikací V - D V - D V

    3. Seznamy a související dokumentace dopravních staveb (objektù)
dùle�itých pro obranu a bezpeènost státu a jejich støe�ení V - D V - D V - D
a) seznamy objektù dùle�itých pro obranu a bezpeènost
    Èeské republiky  a plány jejich støe�ení V - D V - D V
b) souhrnné údaje a plány støe�ení veøejných leti�� a vybraných
    �eleznièních objektù V V V
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    3. c) ochranný systém podzemních dopravních staveb s uvedením
    rozmístìní a kapacitami technických center zdrojù vody, vzduchu
    a elektrické energie, s úkrytovými kapacitami a dobou ochranného
     provozu - souhrnné údaje V V V

    . d) projektová a provozní dokumentace podzemních dopravních
     staveb, vèetnì bilanèních a havarijních øe�ení kapacity
    technických center zdrojù vody, vzduchu, elektrické energie
     a úkrytové kapacity - souhrnné údaje V V V

    4. Prùbìh a parametry �eleznièní a silnièní sítì, dùle�ité pro obranu
a bezpeènost státu, vèetnì plánu jejich technické ochrany
a obnovy a pøedpisy s tím související V - D V - D V
a) plány technické ochrany dopravních komunikací V V V
b) plány provizorních úprav V V V
c) projekty náhradních pøemostìní V V V
d) pasporty mostù - souhrnné údaje V V V
e) soubory evidenèních listù tunelù
f) pøehled stálých zaøízení pro nièení na silnièní síti, vèetnì
   projektové dokumentace V - D V - D V - D
g) prùbìh a parametry vybrané �eleznièní  sítì V - D V - D V - D
h) prùbìh a parametry vybrané silnièní sítì V - D V - D V - D
i) pøedpisy s tím související V V V

    5. Pøíprava, souhrnné pøehledy a zabezpeèení speciálních pøeprav
a interní pøedpisy s tím související V - D V - D V
a) pøedpisy související se speciálními pøepravami V V V
b) pøíprava podkladù pro zabezpeèení pøeprav prezidenta
     republiky nebo ústavních èinitelù jiných státù V V -
c) souhrnné pøehledy a zabezpeèení pøeprav vysoce obohaceného
    jaderného paliva, vyhoøelého jaderného paliva a plutonia,
   jako� i podklady pro jejich provedení V - D V - D V

    6. Konkrétní údaje o vyu�ití telekomunikaèních sítí a zaøízení
a po�tovních objektù a zaøízení pro potøebu obrany a bezpeènosti
státu (dislokace, provozní údaje polního po�tovního spojení atd.)
vèetnì údajù o zabezpeèení telekomunikaèních a po�tovních
slu�eb pro tyto úèely V - T V - D V

   7. Seznamy kmitoètù urèených pro potøeby Ministerstva obrany
a Ministerstva vnitra k obranì a bezpeènosti státu V - T V - D V - D

    8. Dokumentace telekomunikaèního spojení pro období krizových
situací. Údaje o telekomunikaèních vedeních pronajatých
a zøízených pro potøeby obrany a bezpeènosti státu, pokud je
z nich patrný úèel, podrobný prùbìh, pøesné místo ukonèení
vedení a umístìní dùle�itých orgánù státní správy V - T V - D V - D

    9. Souhrnné údaje o centrálnì uplatnìných a vyøízených po�adavcích
oprávnìných státních orgánù na poskytnutí údajù z telekomuni-
kaèních databází a zaji�tìní podmínek k provádìní odposlechù
a záznamù telekomunikaèního provozu V - D V - D V

[Vyøizuje: Ing. Ha�ek  - MDS - 030, Ing. �ebesta - ÈTÚ - 604 è.j. 73/010(34)]

Stupeò utajení
  Poø. Utajovaná skuteènost orgány a organi-  orrgány  a  organi-
  èíslo resort zace s  celostátní  zace s  regionální

pùsobností a místní pùsob-
ností
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Zru�ení a zmìna stupnì utajení písemností v návaznosti na zákon è. 148/1998 Sb.

Vysvìtlivky:

Znìní vysvìtlivky Zkratka
Platí P

Neplatí N

Skartovat S

Zmìnit stupeò utajení ZM

Zru�it stupeò utajení ZR

Pøedat do ústø. archivu MDS A

Èíslo Pùvodce Rozhodnutí
jednací Název (obsah) písemnosti písemnosti o nalo�ení

s písemností

00200/81(0-7) Smìrnice pro systém jednotného øízení silnièní dopravy a obnovy
pozemních komunikací za branné pohotovosti státu FMD 1981 N, S,

 0095/1983 Smìrnice pro systém jednotného øízení silnièní dopravy a obnovy
pozemních komunikací za branné pohotovosti státu FMD 1983 N, S,

 0607/83 (0-39) Pokyny pro zpracování pøehledù zùstatkù motorových a pøípojných
vozidel v národním hospodáøství FMD 1983 N, S,

 ZÚ-0924/65 - Smìrnice pro organizaci a provádìní zatemòovacích opatøení P, ZR,
 MD-CO-org.-4  v resortu dopravy

 ZÚ-00362/71 Smìrnice o distribuci pohonných hmot  pro potøebu NH
za MO + doplnìk + poukázky PHM FMD 1971 N, S,

 0049/81 Smìrnice pro technickou ochranu komunikací na  území ÈSSR FMD 1981 N, S,

 00282/81 Smìrnice pro distribuci pneumatik v NH za BPS FMD 1989 N, S,

 0701/86 Smìrnice pro vedení evidence silnièních motorových a pøípojných
vozidel, øidièù a ostatních pracovníkù v organizacích NH ÈSSR v dobì BPS FMD 1986 N, S,

 02162/87 Povolování provozu osobních automobilù a motocyklù v dobì BPS FDMS 1988 N, S,

 090/96-540 Smìrnice pro èinnost nìkterých orgánù a organizací resortu MDS MDS 1997 P,  ZM na �V�
pøi pøípravì k obranì státu ze dne 15. 01. 97

 090/96-540 Pokyny pro zpracování Plánu èinnosti resortu dopravy a spojù MDS 1997 P,  ZM na �V�
ze dne 30. 04. 97

 0319/91 Smìrnice k zaji�tìní pøednostního telekom. spojení dùle�itým
u�ivatelùm pro období mimoøádných  situací FMS 1991 P, ZR,

 0180/91 Smìrnice pro nárokování spojení v období mimoøádných situací FMS 1991 P, ZR,

 0285/74-OB-I Smìrnice pro nárokování spojení za branné  pohotovosti státu FMS 1974 N, S,

 0494/1981 Smìrnice pro èinnost orgánù a organizací resortu spojù po
vyhlá�ení stupòù pohotovosti FMS 1981 N, S,

 0739/86-PN Provozní pøedpisy pro dùchodovou slu�bu v dobì BPS FMS 1986 N, S,

 06/86 JPD objektu D 481 pøelo�ka kabelu - Rekonstrukce silnice I/43
Letovice-prùtah II. stavba SIU Brno 1986 P, ZR,

 00252/1982 Doplnìk ke smìrnici o distribuci pohonných hmot pro potøebu NH za MO FMD 1982 N, S,

 018/94-150 Stanice pro odmoøování dopravních prostøedkù - dal�í postup pro
postupné vyèlenìní MD 1994 N, S,
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 ZÚ-468/60 Pokyny pro zabezpeèení ochrany zamìstnancù ÈSD, cestujících....
pøi pøepravì zbo�í po �eleznici pøed úèinky chem. a rad. boj. látek MD 1960 N, S,

 0246/85 Uèební pomùcka pro pøípravu pracovníkù sil. hospodáøství
k plnìní úkolù v oblasti HMP MV- SD 1985 N, S,

 0060/86 Výpis z �Pokynù k zásadám materiálního, technického a ostatního
zabezpeèení øídících orgánù na váleèných pracovi�tích MV- SD 1986 N, S,

 00346/86 Výpis ze smìrnice FMS k organizaci a zab. spojení øídících org.
na vál. prac. FMS 1986 N, S,

0222/80 Smìrnice pro zpracování pasportu dr�itele silnièních vozidel FMD 1980 N, S,

0290/1980 Smìrnice pro zabezpeèení a stavbu náhradních silnièních
pøemostìní na vodních tocích ÈSSR FMD 1980 N, S,

039/97-2-520 Stanovisko MDS k è.j. RO-050/97 MDS 1987 N, S, A,

02370/65-20 Rozhodnutí vyhlá�ení OP pro civilní leti�tì Strunkovice MD 1965 P, ZR, A,

0360/69 Jihoèeské civ. leti�tì Prachatice - Strunkovice MD 1969 P, ZR, A,

 ZÚ-2180/73-- Metodika pro zabezpeèení evakuace obyvatelstva silnièní dopravou FMD 1973 N, S,

01328/67 Taktika pro èinnost JØSD a obnovy silnic po vzniku jaderného
ohniska  zásahu MD 1967 N, S,

 0758/84-OB Smìrnice pro nárokování spojení za BPS FMS 1984 N, S,

 00290/1980 Smìrnice pro zabezpeèení a stavbu sil. nákl. pøemostìní FMD 1980 N, S,

 0744/86 Smìrnice pro omezování provozu v ATÚ ve veø. telef. síti FMS 1986 N, S,

 ZÚ-001522/61 Smìrnice o pøedání a pøevzetí posilových rot MD 1961 N, S,

 034/89 Registr objektù silnièního hospodáøství z 23. 11. 88 SmKNV Ostrava 89 P, ZR,

 BO-ZO-070/66 Zákresy trasy dálkového kabelu Spojprojekt Brno P, ZR,

 243-0104/60 Údaje o nivelaèních bodech Obl.ústav geod. a P, ZR,
kartografie Brno

 011/001163/83 Smìrnice pro zabezpeèení aut.materiálu za BPS FMVS 1983 N, S,

 00255/64 Provádìcí pokyny MD ke smìrnicím MNO pro øízení JmKNV Brno N, S,
voj. sil. dopravy ÈSSR 1981

 00268/64 Pokyny pro vyu�ívání zem. a sil. strojù v dobì mimoø. opatøení JmKNV Brno N, S,
1981

 00333/62 Rùzné materiály pro ONV Uh. Hradi�tì JmKNV Brno N, S,
1981

 00351/61 Protokol o pøedání odbìrných poukázek na PHM JmKNV Brno N, S,
1981

 00180/81 Smìrnice OD JmKNV pro èinnost po vyhlá�ení st. pohotovosti JmKNV Brno N, S,
1981

 0090/82 Vyhodnocení stavu náhradních zdrojù el. energie JmKNV Brno N, S,
1982

 ZO-0032/82 Smìrnice pro støe�ení a zabezpeèení dùle�itých objektù JmKNV Brno N, S,
1982

Èíslo Pùvodce Rozhodnutí
jednací Název (obsah) písemnosti písemnosti o nalo�ení

s písemností
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  0175/82 �etøení náhradních zdrojù el. energie - prov. pokyn JmKNV Brno N, S,
1982

 0096/83 Urèené aut. silnice - upøesnìní prùbìhu zájmových silnic JmKNV Brno N, S,
1983

 0067/87 Vzorová vál. organizaèní schémata organizací silnièního JmKNV Brno N, S,
hospodáøství - dodatek prov. pokynùm �Smìrnice pro TOPK� 1985

 0027/87 Pøedání prùbìhu a nového oznaèení UAS JmKNV Brno N, S,
1987

 0040/87 Seznam dopravních znaèek JmKNV Brno P, ZR,
1987

004644 Vy�ádání podkladù pro evidenci údr�bové roty KSVD Brno N, S,
1987

ZO-0083/88 Vzory provedení nìkterých znaèek pro vytýèení UAS JmKNV Brno N, S,
1988

ZO-0069/82 Doplnìk ke smìrnicím pro TOPK na území ÈSSR JmKNV Brno N, S,
1989

 0026/89 Pøehled typù vytyèovacích míst na UAS JmKNV Brno P, ZR,
1982

 00/69/82 Smìrnice pro TOPK na území ÈSSR JmKNV Brno N, S,
1982

 ZO-0032/82 Zásady pro urèování a støe�ení objektù zvlá�tní dùle�itosti JmKNV Brno N, S,
a ostatních dùl. objektù v míru a za BPS 1982

 0069/82 Provádìcí pokyny ke smìrnicím pro TOPK na území ÈSSR JmKNV Brno N, S,
1982

 ZO-0043/83 Smìrnice pro systém JØSD za BPS JmKNV Brno N, S,
1989

 ZO-0089/83 Provádìcí pokyny ke smìrnici JØSD JmKNV Brno N, S,
1983

 ZO-0099/ Doplnìk ke smìrnici pro distribuci PHM JmKNV Brno N, S,
1983

 COÈ-0826/75 Pokyny pro zpracování dokumentace samostatných MV ÈSR 1975 N, S,
protichemických zaøízení

 0170/80 Zvlá�tní doplnìk k vyhlá�ce FMD è. 94/1972 Sb. JmKNV Brno N, S,
1980

 075/82 Opatøení ke zvý�ení odolnosti objektù JmKNV Brno P,  ZM na �D�
1982

 0453/82 Smìrnice pro budování SZ k nièení na PK JmKNV Brno P,  ZM na �D�
1989

 0454/82 Opatøení doporuèená ke zvý�ení odolnosti objektù v pùsobnosti JmKNV Brno P,  ZM na �D�
Správy pro dopravu 1982

  0357/83 Zkratky a znaèky - doplnìk JmKNV Brno N, S,
1983

Èíslo Pùvodce Rozhodnutí
jednací Název (obsah) písemnosti písemnosti o nalo�ení

s písemností
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 0363/84 Doplòující výklad JmKNV Brno N, S,
1984

 0632/84 Dokumentace pro BPS - zaslání vzorù JmKNV Brno N, S,
1984

 0744/84 Pokyny pro zpracování pøehledù zùstatkù motor. a pøípojných vozidel JmKNV Brno N, S,
1986

ZO-415/86 Uèební pomùcka pro pøípravu pracovníkù sil. hospodáøství JmKNV Brno N, S
k plnìní úkol v oblasti HMP 1986

 0496/86 Pokyny k pøípravì a zpracování krátkodobì proveditelných opatøení JmKNV Brno N, S,
a k zavedení jednotného pøehledu krátkodob. prov. opatøení 1986

 0654/87 Opatøení CO po vyhlá�ení signálu �Vzdu�ný poplach� a re�im JmKNV Brno P,  ZM  na �V�
�ivota v evakuaèním prostoru 1987

 0672/87 Smìrnice pro vedení ev. mot. a pøíp. vozidel pro JØSD za BPS JmKNV Brno N, S,
1987

 0308/88 Pomùcka �Èinnost systému JØSD za pou�ití ZHN JmKNV Brno N, S,
1988

 0450/89 Pøedpis O - 65 � Povolování provozu os. aut. a motoc. v dobì BPS JmKNV Brno N, S,
1989

 066/89 Doplnìk ke smìrnicím pro budování SZ k nièení na pozemních JmKNV Brno P,  ZM  na �D�
komunikacích 1990

 032655/91-54 2. doplnìk ke smìrnicím pro budování SZ k nièení na pozemních MHPR SD P,  ZM  na �D�
komunikacích 1991

 0109/87 Vzory tabulek k výpoètu potøeby nafty JmKNV Brno N, S,
1987

 0598/62 Civilní leti�tì Dvùr Králové - výchozí podklady MD 1962 P, ZR, A,

 0605/62 Civilní leti�tì Vrchlabí - výchozí podklady MD 1962 P, ZR, A,

 00137/60 Návrh na vydání úz. rozh. o umístìní stavby trasy dálk. Spojprojekt P, ZR,
sdìlovacího kabelu  Vè. kraje

 00149/80 Dálkový uzel Vrchlabí Spojprojekt P, ZR,

 009/61 Schválení trasy kabelu Správa výstavby P, ZR,
spojù (SVS) 1961

 0054/61 Schválení trasy kabelu SVS 1961 P, ZR,

 0030/62 �ádost o územní  rozh. a rozh. o pøípustnosti stavby SVS P, ZR,

 00132/75 ÚR Vè KNV - trasa dálk. kabelu Praha-Jièín-Polsko Správa dálkových P, ZR,
 (SDK0661/75) kabelù (SDK)

 00181/84 Akce BK 300/N Hr. Králové - Dv. Králové SDK 1984 P, ZR,
ÚR - ONV Hr. Kr. + zmìna rozhodnutí

 01029/68 Ochranné pásmo - �ádost o vyhlá�ení SDK 1968 P, ZR,

 0775/82 Vydání rozhodnutí o OP dálk. podz. telekom. SDK 1982 P, ZR,
vedení a zaøízení

 01006/82 Rozhodnutí o pøeru�ení øízení - výzva doplnìní SDK 1982 P, ZR,

Èíslo Pùvodce Rozhodnutí
jednací Název (obsah) písemnosti písemnosti o nalo�ení

s písemností
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 0031/82 Akce 054 - IV. stavba Správa 1982 P, ZR,
radikomunikací

 0083/77 Zaslání dokumentace - akce o 54 SR 1977 P, ZR,

 001124/76 Zodolnìní modulaèní sitì ÈSR, stanovisko VèKNV 1976 P, ZR,

 0208/65 Stavba vì�e Zvièina - rozh. o umístìní stavby Stavoprojekt P, ZR,

 0205/79 Roz�íøení mzm kapacit - 2.stava UK Spoje Pardubice P, ZR,
Vrchlabí - Èerný dùl

 000748/61 Protokol pøedání odbìrných poukazù na PHM ZèKNV 1961 N, S,

 032655/91-54 Doplnìk ke smìrnici pro stálá zaø.nièení MHPR 1991 P, ZR,

 043/90 Charakteristika silnièních hranièních pøechodù ZèKNV Plzeò P, ZR,
1990

 0748/1961 Protokoly o pøedání odbìrných poukázek na PHM pneu a du�í ZèKNV Plzeò N, S,
 a 06/90 1990

 01015-25-81 Smìrnice pro budování SZ k nièení na poz. kom. FMNO 1982 P,  ZM na �D�

 032655/91-54 2. doplnìk ke smìrnicím pro budování SZ k nièení MHPR 1991 P,  ZM na �D�

 01135/85 Raspenava - most pøes Smìdu II/290 - zru�ení SZ SèKNV Ústí nad L P, ZR,
1985

 0804/81 Pøelo�ka silnice I/13 Bílý Kostel - most pøes tra� SèKNV Ústí nad L P, ZR,
1981

 0606/82/70 Smìrnice pro budování SZ k nièení na poz. kom. SèKNV Ústí nad L P,  ZM na �D�
1982

 032655/9 1-54 Zaslání 2. doplòku ke Smìrnici pro bud. SZ k nièení MHPR 1991 P,  ZM na �D�

 0101/68/26 Výpisy z interní smìrnice n.p. Benzina pro zavedení pøídìl. SèKNV Ústí nad L N/S
hospodáøství systému PHM, Smìrnice pro pøímé dodávky 1968
PHM pøímo z výroby nebo zás. skladù a evidence odb.
poukazù na PHM

 027/93 Vyhlá�ky o distribuci PHM OkÚ Karviná N, S,
1993

 079/91 Smìrnice pro mobilizaèní pøípravy NH OkÚ Karviná N, S,
1991

 066/91 Prùbìh zájmových silnic SmKNV Ostrava N, S,
1983

 021/92 Smìrnice pro zab. aut. materiálu za BPS OkÚ Karviná N, S,
1992

 0823/82 Smìrnice pro budování SZ na poz. kom. OkÚ Karviná P,  ZM na �D�
1982

Smìrnice pro TOPK JèKNV OD 1982 N, S,

Zaslání smìrnice pro zab. a stavbu náhr. pøemostìní JèKNV OD 1982 N, S,

Upøesnìní prùbìhu záj. silnic JèKNV OD 1982 N, S,

Plán technické ochrany silnièní sítì JèKNV OD 1982 N, S,

Smìrnice pro distribuci PNEU v NH za BPS JèKNV OD 1983 N, S,

Èíslo Pùvodce Rozhodnutí
jednací Název (obsah) písemnosti písemnosti o nalo�ení

s písemností
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Smìrnice pro systém JØSD OPK za BPS JèKNV OD 1983 N, S,

Pokyny k zavedení pøídìl. systému PHM JèKNV OD 1982 N, S,

Doplnìk ke smìrnicím pro TOPK na území ÈSSR JèKNV OD 1982 N, S,

Smìrnice pro distribuci PHM JèKNV OD 1996 N, S,

Doplnìk smìrnice pro distribuci PHM JèKNV OD 1996 N, S,

Pøedání odb. poukázek na PHM JèKNV OD 1996 N, S,

Protokol o pøedání dokumentace pro zavedení s PHM JèKNV OD 1996 N, S,
pøídìlového systému

Protokol o pøedání dok. pro distribuci PNEU JèKNV OD 1996 N, S,

 078/81 Smìrnice CO-6-3 navrhování úkrytù CO OkÚ Karviná 1991 N, S,

 ZO-0163/68 Interní smìrnice n.p. Benzina - pøídìl. systém PHM JèKNV OD 1968 N, S,

 ZO-0294/68 Tiskopisy pro distribuci PHM JèKNV OD 1968 N, S

 ZO-0275/77 Pokyny pro provádìní dozoru a údr�by NP JèKNV 1977 N, S,

 ZO-2221/78 Silnice I.13 È.B. - Bor�ov - most pøes øeku Vltavu JèKNV OD 1978 N, S,

 ZO-0205/82 SZ k mostu pøes Vltavu na pøelo�ce I/13 v úseku JèKNV OD 1982 P,  ZM  na �D�
Dlouhý most - Plzeòská

 ZO-0490 Smìrnice pro budování SZ k nièení na PK JèKNV OD 1982 P,  ZM  na �D�

 ZO-0544/187 Zaslání smìrnice O - 61 JèKNV OD 1987 N, S, A

 ZO-046/83 Zaslání plánku SZ mostu u Horusic JèKNV OD 1996 P,  ZM  na �D�

 ZO-0602/87 Rozhodnutí o zru�ení SZ na silnièní síti v okr. È.B. JèKNV OD 1987 P, ZR,

 ZO-0636/87 Zaslání smìrnice  O - 61 JèKNV OD 1987 N, S,

 ZO/043/89 I. doplnìk ke smìrnici pro bud SZ k nièení na PK JèKNV OD 1989 P,  ZM  na �D�

 ZO/0205/82 Pøedání dokumentace SZ k nièení na mostì I/3 JèKNV OD 1982 P,  ZM  na �D�

 ZO/0433/89 Pøedání dokumentace SZ - most u Vitína JèKNV OD 1989 P,  ZM  na �D�

 ZO/0221/78 Pøedání dokumentace SZ - most na pøes Vltavu JèKNV OD 1978 P,  ZM  na �D�
v úseku È.B. - Bor�ov

 ZO/0384/73 Pøedání dokumentace SZ - most u Horusic (potok) JèKNV OD 1973 P,  ZM  na �D�

 ZO/0139/90 Pøedání dokumentace SZ - most v okr. È.B. JèKNV OD 1990 P,  ZM  na �D�

 ZO/0137/90 Rozhodnutí o OP OÚ ref. výstavby P, ZM  na �V�

 SD/5-0291/90 Oprava èl. è. 70 Smìrnice pro TOPK na území ÈS MV SD 1990 N, S,

 024/CB - 91 Rozhodnutí o zru�ení SZ k nièení na PK v okr. È.B. Rada obr. okr.1991 P, ZM  na �D�

 019/CB-91 Zaslání pøehledu o min. potøebì PHM a TO Rada obr. okr.1991 P,  ZM  na �V�

 026/CB-91 Upøesnìní min. potøeby PH Rada obr. okr.1991 N, S,

 032655/91-94 Zaslání II. doplòku ke smìrnicím pro bud. SZ na PK MHPR + MV SD P,  ZM  na �D�
1991

 021272/1 Rozhodnutí o zru�ení SZ k nièení v okr. È.B. Gen �táb ÈSA P,  ZM  na �D�
1992

Èíslo Pùvodce Rozhodnutí
jednací Název (obsah) písemnosti písemnosti o nalo�ení

s písemností
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 064/96 - 150 PD - most SMS Hnìvkovice MDS 1996 P,  ZM  na �V�

 066/96 - 150 PD - most TMS Hnìvkovice MDS 1996 P,  ZM  na �V�

 030/93-150 Smìrnice pro provádìní ÈR do bran. pohotovosti MD 1993 N, S,

 059/93 Cvièení �eleznièních vojsk MD 1993 N, S,

 0237-94-150 Krizový plán - podklady pro upøesnìní MD 1994 P,  ZM  na �V�

 045-96-150 Krizové plánování - upøesnìní státní zakázky MD 1996 P,  ZM  na �V�

 057/63 Vojenské silnice a cesty MHPR 1992 N, S,

 057/67 Mostová souprava MS MHPR 1992 N, S

 039/82 Tabulky blokovaných ÈVO-zaslání MHPR 1992 N, S,

 025/83 Provádìcí pokyny ke statutu SMR MHPR 1992 N, S,

 026/83 Statut SMR MHPR 1992 N, S,

 12/62 Provádìcí pokyny ke smìrnici pro systém JØSD MHPR 1992 N, S,

 088/85 Mater. zabezpeèení var. výstavby sil. náhr. pøem. na øece MHPR 1992 N, S,
Moravì

 020/86 Dodatek è. 2 k prov. pokynùm ke statutu SMR MHPR 1992 N, S,

 079/87 Zøízení meziskladu SMR pro NP Morava MHPR 1992 N, S,

 069/88 Pøedlo�ení �ádosti o ponechání mot. a pøív. vozidel MHPR 1992 N, S,

 024/90 Provedení zmìn st. utajení MHPR 1992 N, S,

01/91 Inventarizace zásob SMR k 31. 12. 1990 MHPR 1992 N, S

010/91 Sestava mater. evidence SMR k 30. 6. 1991 MHPR 1992 N, S

013/91 Limit zpro�tìní mim. slu�by - rozpis pro r. 1992 MHPR 1992 N, S,

02/92 Inventarizace zásob SMR k 31. 12. 1991 MHPR 1992 N, S

03/92 Plánovací dokumenty na rok 1992 MHPR 1992 N, S,

04/199 Smìrnice pro systém JØSD a OPK za BPS MHPR 1992 N, S,

06/92 Výpis ze smìrnice k zji�tìní  pøednostního tel. spoj. MHPR 1992 N, S,

07/92 Informace o mobilizaèním úkolu MHPR 1992 N, S,

08/92 Smìrnice pro TOPK na území ÈSSR MHPR 1992 N, S,

011/92 Provádìcí pokyny smìrnicím TOPK MHPR 1992 N, S,

054011/92-540 Rozdìlení II. a III. mater. skup. mostních konstrukcí MHPR 1992 N, S,

 0149/92 Stav SMR podle resortu a organizace MHPR 1992 N, S,

 01000/93 Stav SMR podle resortu k 30. 6. 1993 SSHR 1993 N, S,

 071-73/96-150 Výkazy materiálu NP Bezmìrov, Kvasnice,...... SIU Brno 1996 P,  ZM  na �V�

 0014/64 Katalog mostù MHPR 1992 P,  ZM  na �V�

 009/85 Náhradní pøemostìní øeky Morava MHPR 1992 N, S,

 006/87 Dodatky projektu náhr. pøemostìní øeky Moravy MHPR 1992 N, S,

 002/89 Rozdìlení II. a III. mat. skup. mostních konstrukcí MHPR 1992 N, S,

 0110/75 Zásady pro údr�bu a obnovu silnièních hranièních pøechodù MV SD 1975 N, S,

Èíslo Pùvodce Rozhodnutí
jednací Název (obsah) písemnosti písemnosti o nalo�ení
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Èíslo Pùvodce Rozhodnutí
jednací Název (obsah) písemnosti písemnosti o nalo�ení

s písemností

 081/68 Výpis ze smìrnice n.p. Benzina k zavedení. pøídìl. hospodáøství
PHM + razítko VèKNV 1968 N, S,

 0158 Distribuce pneumatik a du�í za BPS VèKNV 1968 N, S,

 0236/70 Tiskopisy pro zavedení pøídìl. systému PHM VèKNV 1970 N, S,

 0094/1983 Zásady pro vytváøení a organizaci zálohy silnièních motorových FMD 1983 N, S,
vozidel v krajích  a její pou�ívání za BPS

 02/95 Nový prùbìh UAS SÚS Starý Plzenec P, ZM  na �D�

MDS - ÈTÚ è.j. 74/99 - 604
odbor obrany a ochrany

61. Informace pro zájemce o provozování radiokomunikaèních zaøízení v pásmu 28 GHz

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad oznamuje v�em zájemcùm, �e z dùvodu neukonèených jednání
v rámci pracovních skupin CEPT o zpùsobu vyu�ívání kmitoètového pásma 27,5 - 29,5 GHz a v souladu s doporuèením CEPT/
ERC/REC 13-04 E, které po�aduje, aby èlenské zemì CEPT neèinili do doby vyøe�ení problematiky �ádná rozhodnutí, nebude v
období do pøijetí rozhodnutí na úrovni CEPT povolovat provozování radiokomunikaèních zaøízení na území Èeské republiky v
uvedeném kmitoètovém pásmu.

Uvedené doporuèení je k dispozici v odboru správy kmitoètového spektra MDS - ÈTÚ, Ing. Lubomír Suja, tel. 02/24004 676, nebo
na internetové adrese Evropského radiokomunikaèního úøadu v Kodani: www.ero.dk.

MDS - ÈTÚ è.j. 106577/99 - 613
odbor správy kmitoètového spektra

62. Informace pro poskytovatele telekomunikaèních slu�eb

Èeský telekomunikaèní úøad upozoròuje poskytovatele telekomunikaèních slu�eb na rozsudek Vrchního soudu v Praze è.j.
6 A 401/98, ze dne 31. 3. 1999, který se vyjádøil  k pravomoci k rozhodování sporù správním orgánem - Ministerstvem dopravy
a spojù - takto:

�Pravomoc k rozhodování soukromoprávního sporu, týkajícího se penì�ního plnìní z právního vztahu, který se týká
telekomunikaèních zaøízení, sítì, slu�eb èi výkonù, se dìlí mezi soudy (§ 7 odst.1  o.s.ø.) a správní orgány (v souèasné
dobì jen Ministerstvo dopravy a spojù, § 21 odst. 2 zák. è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992
Sb.) obecnì podle toho, zda penì�ní èástka, která je po�adována k placení, je �stanovenou úhradou nebo poplatkem� ve
smyslu § 8 odst. 1 zákona o telekomunikacích.

Za �stanovenou� pak lze pova�ovat jen cenu urèenou vrchnostenským opatøením, tedy cenu regulovanou formou �úøed-
nì stanovené ceny� (§ 5 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách). Zda o takovou cenu v konkrétním pøípadì jde, a zda tedy je
k rozhodnutí vìci dána pravomoc správního úøadu, lze zjistit pøedev�ím ze Seznamu zbo�í s regulovanými cenami, platného
v odpovídající dobì a publikovaného v Cenovém vìstníku (§ 10 zákona o cenách).�

V souladu s uvedeným rozsudkem je tøeba postupovat pøi uplatòování nároku poskytovatelù telekomunikaèních slu�eb vùèi
u�ivatelùm tìchto slu�eb.

MDS - ÈTÚ è.j. 281/99 - 603
odbor právní

63. Povìøení na montá� a údr�bu zaøízení JTS - pokraèování

Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle § 2 odst. 3 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomu-
nikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. následující povìøení na montá� a údr�bu zaøízení JTS:
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1052. HP COM, s. r. o.
Rudka 67
Povìøení è. j. 224070/99-637 ze dne 6. 4. 1999 v rozsahu:
a) Vysílací a pøijímací rádiová zaøízení - základnové stanice a zaøízení NMT, GSM a DCS.

1053. SUPTel a. s.
Plzeò, Høbitovní 15
Povìøení è. j. 164974/99-634 ze dne 19. 4. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Drátová telekomunikaèní vedení v dálkových sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
c) Kabelová vedení s optickými vlákny.

1054. CAMO, spol. s r. o.
Slavièín, Osvobození 237
Povìøení è. j. 224078/99-637 ze dne 21. 4. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Kabelová vedení s optickými vlákny.

1055. Cooptel a. s.
Brno, Královopolská 54
Povìøení è. j. 224083/99-637 ze dne 21. 4. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.

1056. MYLÉ, spol. s r. o.
Bøeclav, Lednická 729
Povìøení è. j. 224086/99-637 ze dne 22. 4. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.

1057. INFODAT spol. s r. o.
Zlín, Pod �tenberkem 306
Povìøení è. j. 224096/99-637 ze dne 14. 5. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.

1058. RGV a. s.
Bøeclav, J. Opletala 2403
Povìøení è. j. 224097/99-637 ze dne 14. 5. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.

1059. VAVØÍÈEK, spol. s r. o.
Moravská Ostrava, Jindøichova 640
Povìøení è. j. 251082/99-638 ze dne 19. 5. 1999 v rozsahu:
a) Rádiová zaøízení pro rozhlasové a televizní vysílání.
b) Radioreléová zaøízení.

1060. S com s. r. o.
Praha 5, Za �enskými domovy 8
Povìøení è. j. 138931/99-631 ze dne 7. 6. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny.

1061. CMS GROUP a. s.
Praha 5, Za opravnou 8/276
Povìøení è. j. 138964/99-631 ze dne 14. 6. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Telefonní ústøedny vèetnì souvisejících vnitøních kabelových rozvodù.

1062. Telekomunikaèní rozvody Mare� s. r. o.
Nový Bor, Skalická 735
Povìøení è. j. 201072/99-635.1 ze dne 14. 6. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
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1063. COMMTEL CZ, a. s.
Brno, Bohunická 55
Povìøení è. j. 224106/99-637 ze dne 24. 6. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Kabelová vedení s optickými vlákny.

1064. NETPROSYS, s. r. o.
Brno, Gajdo�ova 82
Povìøení è. j. 224110/99-637 ze dne 24. 6. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Drátová telekomunikaèní vedení v dálkových sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
c) Kabelová vedení s optickými vlákny.

1065. CENTRING spol. s r. o.
Zlín - Malenovice, Teèovská 1052
Povìøení è. j. 224113/99-637 ze dne 28. 6. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.

1066. RADIOSTANICE - �VEC a. s.
Slezská Ostrava, Olbrachtova 31
Povìøení è. j. 251776/99-638 ze dne 29. 6. 1999 v rozsahu:
a) Radioreléová zaøízení.

1067. STAVIPOL s. r. o.
Pøerov, U �ebraèky 12
Povìøení è. j. 252135/99-638 ze dne 29. 6. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.

Roz�íøení povìøení:

1068. EDIKT a. s.
Èeské Budìjovice, Dobrovodská 14/1
Povìøení è. j. 151036/99 ze dne 22. 6. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Drátová telekomunikaèní vedení v dálkových sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
c) Radioreléová zaøízení - analogová a digitální.
d) Vysílací rádiová zaøízení pro rozhlasové a televizní vysílání.

Zmìny povìøení:

1069. ENGRAM, spol. s r. o.
Praha 10, Nedvìzská 2225/6
Povìøení è. j. 138763/99-631 ze dne 14. 4. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Praha 10, Na polníku 12

1070. TECHNISERV, spol. s r. o.
Praha 4, Baarova 231/36
Povìøení è. j. 138734/99-631 ze dne 14. 4. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Drátová telekomunikaèní vedení v dálkových sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
c) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny.
d) Pøenosové systémy analogové nebo digitální vèetnì linkového traktu.
Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Praha 4, Písnická 757

1071. COOPTEL PLUS, spol. s r. o.
Brno, Èernovické nábøe�í 7
Povìøení è. j. 224082/99-637 ze dne 21. 4. 1999 v rozsah:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Drátová telekomunikaèní vedení v dálkových sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
c) Kabelová vedení s optickými vlákny.
Zmìna názvu spoleènosti - pùvodní - COOPTEL, spol. s r. o.
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1072. CASEL CZ Co., s. r. o.
Èeský Tì�ín - Chotìbuz, Na skalce 36
Povìøení è. j. 251917/99-638 ze dne 27. 4. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
Zmìna odpovìdné osoby - Jacek Wolny

1073. SES-Stavby elektrických sítí, spol. s r. o.
Èeské Budìjovice, Rudolfovská 91A
Povìøení è. j. 151035/99-633 ze dne 18. 5. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Kabelová vedení s optickými vlákny.
Zmìna odpovìdné osoby - Ing. Jiøí Votýpka

1074. ABC - kontakt, s. r. o.
Moravská Ostrava, Èeskobratrská 12
Povìøení è. j. 251722/99-638 ze dne 19. 5. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
Zmìna odpovìdné osoby - Bøetislav Bøenek

1075. PORTEL, spol. s r. o.
Praha 4, Libu�ská 313
Povìøení è. j. 138940/99-631 ze dne 4. 6. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Drátová telekomunikaèní vedení v dálkových sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
c) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny.
Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Praha 1, Dlouhá 6

1076. KH SERVIS, spol. s r. o.
Praha 10, Pra�ská 16
Povìøení è. j. 138990/99-631 ze dne 22. 6. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Praha 10, Vajdova 15

1077. CM - SELCOM s. r. o.
Bystøièka 273
Povìøení è. j. 252134/99-638 ze dne 29. 6. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Drátová telekomunikaèní vedení v dálkových sítích vèetnì navazujících kabelových souborù.
c) Kabelová vedení s optickými vlákny.
Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Vala�ská Bystøice 255

Zru�ená povìøení:
1078. SaHaS - stavební spoleènost, s. r. o.

Brno, Táborská 254
Povìøení è. j. 230034/98-637 ze dne 25. 2. 1998
Povìøení zru�eno dne 2. 4. 1999.

1079. A.S.K., spol. s r. o.
Praha 10, Nad Primaskou 25
Povìøení è. j. 125677/98-631 ze dne 10. 4. 1998
Povìøení zru�eno pod è. j. 138784/99-631 dne 20. 4. 1999.

OPRAVA

V telekomunikaèním vìstníku v èástce 5/1999 ze dne 24. 5. 1999 pod poøadovým èíslem 1048 byl chybnì uveden název
spoleènosti - správnì Softlink M, s. r. o.

Uvedené právnické osoby mohou provádìt montá� a údr�bu zaøízení JTS uvedených v povìøení za podmínek v nìm
stanovených. Jednou z podmínek výkonu èinnosti v JTS je uzavøení smlouvy s provozovatelem JTS, kterému bylo vydáno
povìøení ke zøizování a provozování JTS.

MDS - ÈTÚ è. j. 108118/99-622
odbor státní inspekce telekomunikací



Telekomunikaèní vìstník
Strana Roèník 1999 Èástka 820

Telekomunikaèní vìstník - vychází mìsíènì.
Vydává: Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad v Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r. o. -
- NADATUR.  Øídí a pøíspìvky pøijímá: Redakèní rada, Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, 225 02 Praha 1,
tel.: 2400 4608, fax: 2422 5890.
Tiskne: BAtisk, Bá��.
Distribuce: NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, 110 00 Praha 1.
Zasílá: Èeská po�ta s.p., o.z. Pøeprava. Podávání zásilek povoleno Èeskou po�tou s.p., o.z. Pøeprava è.j. 72/96 ze dne
5.1.1996. Informace o pøedplatném a objednávky pøijímá redakce NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, 110 00 Praha 1,
tel.: 2422 4749, fax: 2421 9547.
Nevy�ádané pøíspìvky nevracíme. ISSN 0862-724X.


