Číslo jednací ČTÚ-69 085/2014-613

Praha 27.11.2014

Český telekomunikační úřad jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, a podle § 108 odst. 1 písm. o) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen “zákon”) podle § 17 odst. 2 a § 18 zákona, uděluje v řízení o žádosti žadatele ze
dne 13.11.2014, doplěné dne 24.11.2014 toto

individuální oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby (dále jen „oprávnění“).
Číslo oprávnění: 215411/AS
A

Platnost do: 31.10.2019

Držitel oprávnění

A.1

Název / Příjmení a jméno

Brmlab, o.s.

A.2

Sídlo / Bydliště

A.3
A.4

IČ / Datum narození
Vedoucí operátor
Datum narození
Volací značka

Bubenská 1477/1
Praha 7, Holešovice
170 00
22860657
Růžička Pavel
15.5.1980
OK3OMG

B

Volací značka

OK1RBM

C

Vysílací rádiové zařízení

C. 1

D

Trvalé stanoviště
v sídle

Podmínky pro využívání přidělených kmitočtů

Pro provoz na území České republiky jsou kmitočtová pásma, povolené maximální výstupní
D.1 výkony, druhy provozu a další základní podmínky stanoveny vyhláškou č. 156/2005 Sb., o
technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.
D.2

Přidělené kmitočty a volací značka jsou využívány pro klubovou stanici.

Číslo oprávnění: 215411/AS
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Odůvodnění
Správní orgán dne 13. 11. 2014 obdržel žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby, která byla doplněna dne 24. 11. 2014.
Úřad žádosti vyhověl udělením předmětného individuálního oprávnění, ve kterém stanovil
podmínky k využívání rádiových kmitočtů s tímto odůvodněním. Podmínka D1 byla stanovena
proto, že pro provoz na území České republiky jsou kmitočtová pásma, povolené maximální
výstupní výkony, druhy provozu a další základní podmínky stanoveny § 9 vyhlášky č. 156/2005
Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby (dále jen
„vyhláška č. 156/2005 Sb.“), a Přílohou č. 1 k vyhlášce č. 156/2005 Sb. Podmínka D.2 pro
využívání přidělených kmitočtů byla stanovena proto, že přidělená volací značka může být podle §
9 odst. 3 písm. j) bod 2. vyhlášky č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek,
identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které
jsou vyžadovány, využívána pouze klubovou stanicí definovanou v § 1 písm. p) vyhlášky č.
156/2005 Sb.
Protože žadatel splnil všechny náležitosti požadované zákonem a uhradil dne 14. 11. 2014
bankovním převodem správní poplatek 500,- Kč předepsaný podle § 133 odst,. 1 písm. a) zákona a
jehož výše je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položka č. 112, rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku. Vzhledem k tomu,
že se žadateli v plném rozsahu vyhovuje, další odůvodnění se neuvádí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Rady
Českého telekomunikačního úřadu, a to prostřednictvím odboru správy kmitočtového spektra Českého
telekomunikačního úřadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní adresa: poštovní přihrádka
02, 225 02 Praha 025. Rozklad lze podat rovněž přímo do datové schránky Českého
telekomunikačního úřadu nebo elektronicky, pokud účastník disponuje zaručeným elektronickým
podpisem, na adresu: podatelna@ctu.cz.
Podání opravného prostředku proti rozhodnutí nemá podle § 17 odst. 14 zákona odkladný účinek.

otisk úředního razítka
Vypraveno dne: 27.11.2014

Bc. Michal Novotný v.r.
odborný referent odboru
správy kmitočtového spektra

