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O B S A H:

B. Informativní èást

1. Sdìlení o zmìnì lhùty pro oznámení výsledku výbìrového øízení na poskytovatele dílèí slu�by v rámci univerzál-
ní slu�by - slu�by veøejných telefonních automatù

2. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/2/XX.2006-Y
pro kmitoètové pásmo 24,25�27,5 GHz

3. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/5/XX.2006-Y
pro kmitoètové pásmo 66�87,5 MHz

4. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/6/XX.2006-Y
pro kmitoètové pásmo 1900�2200 MHz

5. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/7/XX.2006-Y
pro kmitoètové pásmo 2700�4200 MHz

6. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/10/XX.2006-Y
pro kmitoètové pásmo 470�960 MHz

7. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/1/XX.2006-Y
pro kmitoètové pásmo 146�174 MHz

8. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/11/XX.2006-Y
pro kmitoètové pásmo 27,5�33,4 GHz

9. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/12/XX.2006-Y
pro kmitoètové pásmo 1700�1900 MHz

10. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/13/XX.2006-Y
pro kmitoètové pásmo 10�12,5 GHz

11. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/14/XX.2006-Y
pro kmitoètové pásmo 2200�2700 MHz

12. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, èást plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/15/XX.2006-Y
pro kmitoètové pásmo 380�470 MHz



B.    Informativní část 
 
1.   Sdělení o změně lhůty pro oznámení výsledku výběrového řízení na poskytovatele  
       dílčí služby v rámci univerzální služby - služby veřejných telefonních automatů 
 

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle bodu 3 Vyhlášení výběrového řízení na 
poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - služby veřejných telefonních automatů 
(dále jen „Vyhlášení“), uveřejněného v částce 17/2005 Telekomunikačního věstníku, 
prodloužil lhůtu pro oznámení výsledku výběrového řízení podle bodu 3 písm. d) Vyhlášení 
do 10. února 2006.  

  
 

 ČTÚ čj. 40 192/2005-610-II. vyř.  
odbor regulace 

sítí a služeb elektronických komunikací 

 

 

2.   Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového 
      spektra č. PV-P/2/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 9. 1. 2006 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/XX.2006-Y pro kmitočtové 
pásmo 24,25–27,5 GHz.  

  
ČTÚ čj. 12 490/2005-605 

odbor mezinárodních vztahů 
 
 
 

 

3.   Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového 
      spektra č. PV-P/5/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 9. 1. 2006 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/XX.2006-Y pro kmitočtové 
pásmo 66–87,5 MHz.  

  
ČTÚ čj. 12 728/2005-605 

odbor mezinárodních vztahů 
 
 
 



4.   Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového  
       spektra č. PV-P/6/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 9. 1. 2006 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2006-Y pro kmitočtové 
pásmo 1900–2200 MHz.  

  
ČTÚ čj. 12 740/2005-605 

odbor mezinárodních vztahů 
 

 
 
 

5.   Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového  
       spektra č. PV-P/7/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 9. 1. 2006 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2006-Y pro kmitočtové 
pásmo 2700–4200 MHz.  

  
ČTÚ čj. 12 742/2005-605 

odbor mezinárodních vztahů 
 
 
 

 
 

6.   Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového  
       spektra č. PV-P/10/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 9. 1. 2006 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2006-Y pro kmitočtové 
pásmo 470–960 MHz.  

  
ČTÚ čj. 12 750/2005-605 

odbor mezinárodních vztahů 
 
 
 



7.   Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového  
       spektra č. PV-P/1/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 16. 1. 2006 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2006-Y pro kmitočtové 
pásmo 146–174 MHz.  

  
ČTÚ čj. 12 481/2005-605 

odbor mezinárodních vztahů 
 
 
 
 
 

8.   Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového  
       spektra č. PV-P/11/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 16. 1. 2006 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2006-Y pro kmitočtové 
pásmo 27,5–33,4 GHz.  

  
ČTÚ čj. 12 751/2005-605 

odbor mezinárodních vztahů 
 

 

 

9.   Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového  
       spektra č. PV-P/12/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 16. 1. 2006 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2006-Y pro kmitočtové 
pásmo 1700–1900 MHz.  

  
ČTÚ čj. 12 753/2005-605 

odbor mezinárodních vztahů 
 
 
 



10.   Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového 
        spektra č. PV-P/13/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 10–12,5 GHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 16. 1. 2006 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2006-Y pro kmitočtové 
pásmo 10–12,5 GHz.  
  

ČTÚ čj. 12 754/2005-605 
odbor mezinárodních vztahů 

 
 
 
 
 

11.   Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového  
        spektra č. PV-P/14/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 16. 1. 2006 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/XX.2006-Y pro kmitočtové 
pásmo 2200–2700 MHz.  

  
ČTÚ čj. 12 756/2005-605 

odbor mezinárodních vztahů 
 
 
 
 
 

 
12.   Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového 
        spektra č. PV-P/15/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého 
telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě 
zveřejnil dne 16. 1. 2006 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření 
obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2006-Y pro kmitočtové 
pásmo 380–470 MHz.  

  
ČTÚ čj. 12 758/2005-605 

odbor mezinárodních vztahů 
 

 
 



Telekomunikaèní vìstník Èástka 1/2006

Telekomunikaèní vìstník, ev. è. MK ÈR E 14 171 - vychází v elektronické podobì na portálu veøejné správy.
Vydává: Èeský telekomunikaèní úøad.  Øídí a pøíspìvky pøijímá: Redakèní rada, Èeský telekomunikaèní úøad, se sídlem
Sokolovská 219, Praha 9, po�tovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025,  tel.: 224 004 605, fax: 224 004 827, internetová stránka:
http://www.ctu.cz, e-mail: podatelna@ctu.cz


