
Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ

VÌSTNÍK
V Praze dne 24. kvìtna 1999

Èástka 5 Roèník 1999 Cena Kè 21

O B S A H:
ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. Normativní èást

27. Generální povolení è. GP - 23/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic dru�icové pozemní slu�by,
které jsou souèástí terminálù INMARSAT-C

28. Generální povolení è. GP - 24/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic dru�icové pozemní slu�by,
které jsou souèástí terminálù INMARSAT-M

29. Generální povolení è. GP - 25/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic dru�icové pozemní slu�by,
které jsou souèástí terminálù INMARSAT-phone

30. Generální povolení è. GP - 26/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic dru�icové pozemní slu�by,
které jsou souèástí terminálù INMARSAT-D

B. Informativní èást

31. Informace o nabídce volných míst ve státní správì
32. Oznámení o pøidìlení dal�ích SPC (Signalling Point Codes) pro pøechodovou sí� signalizaèní sítì è. 7
33. Oznámení o pøidìlení dal�ích SPC (Signalling Point Codes) pro pøechodovou sí� signalizaèní sítì è. 7
34. Povìøení na montá� a údr�bu zaøízení JTS - pokraèování

ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ
35. Dodatek è. 04/99 ze dne 4. 5. 1999, kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních slu�eb SPT

TELECOM, a.s.
36. Dodatek è. 02/99 k Ceníku mezinárodních telekomunikaèních slu�eb SPT TELECOM, a.s.
37. Dodatek è. 03/99 k Ceníku mezinárodních telekomunikaèních slu�eb SPT TELECOM, a.s.

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. NORMATIVNÍ ÈÁST

27. Generální povolení è. GP - 23/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic dru�icové
pozemní slu�by, které jsou souèástí terminálù INMARSAT-C (dále jen terminálù).

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 4. kvìtna 1999
Klimentská 27, Praha 1 È.j. 103581/1999-613

Ministerstvo  dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) jako povolující orgán podle  § 21 odst. 3 a podle
§ 5  odst. 1 písm. a) zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è.  150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále
jen zákon) vydává
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generální povolení
è. GP - 23/1999

ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic dru�icové pozemní slu�by, které jsou souèástí terminálù INMARSAT-C
(dále jen terminálù).

Toto generální povolení opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen provozovatele) zøizovat, provozovat nebo
pøechovávat vý�e uvedené terminály bez jakéhokoliv dal�ího øízení u povolujícího orgánu za následujících  podmínek:

1. Povolení platí na území Èeské republiky.

2. Terminály jsou øádnì zaregistrovány v systému INMARSAT a bylo jim pøíslu�ným poskytovatelem slu�by udìleno
provozní osvìdèení (autorizace).

3. Terminály pracují v kmitoètových pásmech:
a) sestupný smìr (Space-to-Earth) : 1525,0-1559,0 MHz s výjimkou úseku 1544,0-1545,0 MHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space) : 1626,5-1660,5 MHz s výjimkou úseku 1645,5-1646,5 MHz a jsou øízeny satelitním

systémem umo�òujícím nízkorychlostní datovou komunikaci.

4. Terminály, které vyhovují normì ÈSN ETS 300 2541) a mají prohlá�ení o shodì podle zvlá�tního zákona2), se pova�ují za
schválené.

5. Konstrukce terminálu nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

6. Obsluha terminálu se nepova�uje za obsluhu vysílací rádiové stanice podle § 5 odst. 3 zákona a nevy�aduje se pro ni
zvlá�tní zpùsobilost.

7. Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle  § 19 odst. 2 zákona. U�ivatelé musí umo�nit oprávnì-
ným pracovníkùm ÈTÚ pøístup k tìmto terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost3).

8. Orgány ÈTÚ mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodr�ení podmínek
tohoto generálního povolení nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat závazný pøíkaz podle § 9 odst. 8 zákona k odstranìní
závad, pøíp. i k zastavení provozu do doby odstranìní závad.

9. Provoz terminálù mimo rámec podmínek daných tímto povolením je poru�ením obecnì závazných právních pøedpisù o
dr�ení vysílacích rádiových stanic podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù.

10. Mo�nost ulo�ení sankce podle zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, nevyluèuje postih
fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7 zákona pøi naplnìní podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona.

11. ÈTÚ má právo omezit nebo zru�it toto generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona. V tomto pøípadì budou
stanoveny podmínky pro dal�í provoz stávajících terminálù.

12. Cizí státní pøíslu�níci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných tímto generálním
povolením tyto terminály dovézt a pou�ívat. Tímto generálním povolením v�ak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající
ze zákona è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

13. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem 1. èervna 1999.

Ing. David Stádník v.r.
vrchní øeditel

1) ÈSN ETS 300 254: Dru�icové pozemské stanice (SES). Pohyblivé pozemské stanice (LMESs), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zaji��ující
datové      spojení  s nízkou rychlostí (LBRDCs).
2) Zákon è. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù.
3) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
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28. Generální povolení è. GP - 24/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic dru�icové
pozemní slu�by, které jsou souèástí terminálù INMARSAT-M

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 4. kvìtna 1999
Klimentská 27, Praha 1 È.j. 103500/1999-613

Ministerstvo  dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) jako povolující orgán podle  § 21 odst. 3 a podle
§ 5  odst. 1 písm. a) zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb.
(dále jen zákon)  vydává

generální povolení
è. GP - 24/1999

ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic dru�icové pozemní slu�by, které jsou souèástí terminálù INMARSAT-M
(dále jen terminálù).

Toto generální povolení opravòuje fyzické nebo právnické osoby  (dále jen provozovatele)  zøizovat, provozovat nebo
pøechovávat vý�e uvedené terminály bez jakékoliv dal�í evidence u povolujícího orgánu za následujících podmínek:

1. Povolení platí na území Èeské republiky.

2. Terminály jsou øádnì zaregistrovány v systému INMARSAT a bylo jim pøíslu�ným poskytovatelem slu�by udìleno
provozní osvìdèení (autorizace).

3. Terminály pracují v kmitoètových pásmech:
a) sestupný smìr (Space-to-Earth): 1525,0-1559,0 MHz s výjimkou úseku 1544,0-1545,0 MHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 1626,5-1660,5 MHz s výjimkou úseku 1645,5-1646,5 MHz a jsou øízeny satelit-
    ním systémem umo�òujícím hlasovou a datovou komunikaci.

4. Terminály, které vyhovují normì ÈSN ETS 300 4231) a mají prohlá�ení o shodì podle zvlá�tního zákona2), se pova�ují za
schválené.

5. Konstrukce terminálu nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

6. Obsluha terminálu se nepova�uje za obsluhu vysílací rádiové stanice podle  § 5 odst. 3 zákona a nevy�aduje se pro ni
zvlá�tní zpùsobilost.

7. Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 19 odst. 2 zákona. Provozovatelé musí umo�nit
oprávnìným pracovníkùm ÈTÚ pøístup k tìmto terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost3).

8. Orgány ÈTÚ mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodr�ení podmínek
tohoto generálního povolení nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat závazný pøíkaz podle § 9 odst. 8 zákona  k
odstranìní závad, pøíp. i k zastavení provozu do doby odstranìní závad.

9. Provoz terminálù mimo rámec podmínek daných tímto povolením je poru�ením obecnì závazných právních pøedpisù
o dr�ení vysílacích rádiových stanic podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù.

10. Mo�nost ulo�ení sankce podle zákona è. 200/1990 Sb.,  o pøestupcích, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, nevyluèuje postih
fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7 zákona pøi naplnìní podmínek uvedených v ustanovení § 9 zákona.

11. ÈTÚ má právo omezit nebo zru�it toto generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona. V tomto pøípadì budou
stanoveny podmínky pro dal�í provoz stávajících terminálù.

12. Cizí státní pøíslu�níci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných tímto generálním
povolením tyto terminály dovézt a pou�ívat. Tímto generálním povolením v�ak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající
ze zákona è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

13. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem 1. èervna 1999.
Ing. David Stádník v.r.

vrchní øeditel

1) ÈSN ETS 300 423: Dru�icové pozemské stanice (SES). Pohyblivé pozemské stanice (LMESs), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zaji��ující pøenos
hovoru nebo pøenos dat.

2) Zákon è. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù.
3) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
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29. Generální povolení è. Gp - 25/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanicdru�icové
pozemní slu�by, které jsou souèástí terminálù INMARSAT-phone

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 4. kvìtna 1999
Klimentská 27, Praha 1 È.j. 103499/1999-613

Ministerstvo  dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5  odst. 1 písm. a) zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb.
(dále jen zákon) vydává

generální povolení
è. GP - 25/1999

ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic dru�icové pozemní slu�by, které jsou souèástí terminálù INMARSAT-
phone známých také pod oznaèením INMARSAT Mini-M (dále jen terminálù).

Toto generální povolení opravòuje fyzické nebo právnické osoby  (dále jen provozovatele)  zøizovat, provozovat nebo
pøechovávat vý�e uvedené terminály bez jakéhokoliv dal�ího øízení u povolujícího orgánu za následujících podmínek:

1. Povolení platí na území Èeské republiky1).

2. Terminály jsou øádnì zaregistrovány v systému INMARSAT a bylo jim pøíslu�ným poskytovatelem slu�by udìleno
provozní osvìdèení (autorizace).

3. Terminály pracují v kmitoètových pásmech:
a) sestupný smìr (Space-to-Earth): 1525,0-1559,0 MHz s výjimkou úseku 1544,0-1545,0 MHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 1626,5-1660,5 MHz s výjimkou úseku 1645,5-1646,5 MHz a jsou øízeny satelitním

systémem umo�òujícím hlasovou a  datovou komunikaci.

4. Terminály, které  vyhovují normì ÈSN ETS 300 4232) a mají prohlá�ení o shodì podle zvlá�tního zákona3), se pova�ují za
schválené.

5. Konstrukce terminálu nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

6. Obsluha terminálu se nepova�uje za obsluhu vysílací rádiové stanice ve smyslu § 5 odst. 3 zákona a nevy�aduje se pro
ni zvlá�tní zpùsobilost.

7. Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 19 odst. 2 zákona. Provozovatelé musí umo�nit opráv-
nìným pracovníkùm ÈTÚ pøístup k tìmto terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost4).

8. Orgány ÈTÚ mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodr�ení podmínek
tohoto generálního povolení nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat závazný pøíkaz podle  § 9 odst. 8 zákona
k odstranìní závad, pøíp. i k zastavení provozu do doby odstranìní závad.

9. Provoz terminálù mimo rámec podmínek daných tímto povolením je poru�ením obecnì závazných právních pøedpisù
o dr�ení vysílacích rádiových stanic podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù.

10. Mo�nost ulo�ení sankce podle zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, nevyluèuje postih
fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7 zákona pøi naplnìní podmínek uvedených v ustanovení  § 9 zákona.

11. ÈTÚ má právo omezit nebo zru�it toto generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona. V tomto pøípadì budou
stanoveny podmínky pro dal�í provoz stávajících terminálù.

12. Cizí státní pøíslu�níci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných tímto generálním
povolením tyto terminály dovézt a pou�ívat. Tímto generálním povolením v�ak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající
ze zákona è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

13. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem  1. èervna 1999.
Ing. David Stádník v.r.

vrchní øeditel

1) Státní pøíslu�níci Èeské republiky mohou bìhem svého pobytu na území tìch èlenských zemí Evropské konference po�tovních a telekomunikaèních
správ (CEPT), které se zavázaly pøistoupit k rozhodnutím ERC/DEC/(98)01 a ERC/DEC/(98)12, dovézt a pou�ívat tyto terminály bez povolení
povolujícím orgánem pøíslu�ného státu, který sdìlí bli��í informace.

2) ÈSN ETS 300 423: Dru�icové pozemské stanice (SES). Pohyblivé pozemské stanice (LMESs), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zaji��ující  pøenos
hovoru nebo pøenos dat.

3)  Zákon è. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù.
4) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
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30. Generální povolení è. GP - 26/1999 ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic dru�icové
pozemní pohyblivé slu�by, které jsoz souèástí terminálù INMARSAT-D

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 4. kvìtna 1999
Klimentská 27, Praha 1 È.j. 103498/1999-613

Ministerstvo  dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen ÈTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5  odst. 1 písm. a) zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen
zákon) vydává

generální povolení
è. GP - 26/1999

ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic dru�icové pozemní pohyblivé slu�by, které jsou souèástí terminálù
INMARSAT-D (dále jen terminálù).

Toto generální povolení opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen provozovatele) zøizovat, provozovat nebo
pøechovávat vý�e uvedené terminály bez jakéhokoliv dal�ího øízení u povolujícího orgánu za následujících podmínek:

1. Povolení platí na území Èeské republiky1).

2. Terminály jsou øádnì zaregistrovány v systému INMARSAT a bylo jim pøíslu�ným poskytovatelem slu�by udìleno
provozní osvìdèení (autorizace).

3. Terminály pracují v kmitoètových pásmech :
a) sestupný smìr (Space-to-Earth): 1525,0-1559,0 MHz s výjimkou úseku 1544,0-1545,0 MHz a
b) vzestupný smìr (Earth-to-Space): 1626,5-1660,5 MHz s výjimkou úseku 1645,5-1646,5 MHz a jsou øízeny satelitním

systémem umo�òujícím nízkorychlostní datovou komunikaci.

4. Terminály, které vyhovují normì ÈSN ETS 300 2542) a mají prohlá�ení o shodì podle zvlá�tního zákona3), se pova�ují za
schválené.

5. Konstrukce terminálu nesmí být elektricky ani mechanicky mìnìna.

6. Obsluha terminálu se nepova�uje za obsluhu vysílací rádiové stanice podle § 5 odst. 3 zákona a nevy�aduje se pro ni
zvlá�tní zpùsobilost.

7. Terminály podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle  § 19 odst. 2 zákona. Provozovatelé musí umo�nit
oprávnìným pracovníkùm ÈTÚ pøístup k tìmto terminálùm za úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost4).

8. Orgány ÈTÚ mohou v pøípadì nedodr�ení pøedepsaných parametrù u jednotlivých terminálù, nedodr�ení podmínek
tohoto generálního povolení nebo pøi ru�ení rádiového provozu vydat závazný pøíkaz podle  § 9 odst. 8 zákona
k odstranìní závad, pøíp. i k zastavení provozu do doby odstranìní závad.

9. Provoz terminálù mimo rámec podmínek daných tímto povolením je poru�ením obecnì závazných právních pøedpisù
o dr�ení vysílacích rádiových stanic podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù.

10. Mo�nost ulo�ení sankce podle zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, nevyluèuje postih
fyzické nebo právnické osoby podle § 9 odst. 7 zákona pøi naplnìní podmínek uvedených v ustanovení  § 9 zákona.

11. ÈTÚ má právo omezit nebo zru�it toto generální povolení v souladu s § 22 odst. 2 zákona. V tomto pøípadì budou
stanoveny podmínky pro dal�í provoz stávajících terminálù.

12. Cizí státní pøíslu�níci mohou bìhem svého pobytu na území Èeské republiky za podmínek daných tímto generálním
povolením tyto terminály dovézt a pou�ívat. Tímto generálním povolením v�ak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající
ze zákona è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.

13. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem  1. èervna 1999.
Ing. David Stádník v.r.

vrchní øeditel

1) Státní pøíslu�níci Èeské republiky mohou bìhem svého pobytu na území tìch èlenských zemí Evropské konference po�tovních a telekomunikaè-
ních správ (CEPT), které se zavázaly pøistoupit k rozhodnutím ERC/DEC/(98)01 a ERC/DEC/(98)12, dovézt a pou�ívat tyto terminály bez
povolení povolujícím orgánem pøíslu�ného státu, který sdìlí bli��í informace.

2) ÈSN ETS 300 254: Dru�icové pozemské stanice (SES). Pohyblivé pozemské stanice (LMESs), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zaji��ující datové
spojení  s nízkou rychlostí (LBRDCs).

3) Zákon è. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù.
4) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní kontrole.



Telekomunikaèní vìstník
Strana Roèník 1999 Èástka 56

31. Informace o nabídce volných míst ve státní správì

Èeský telekomunikaèní úøad - MDS ÈR pøijme zamìstnance do státní správy, nabízíme zajímavou a perspektivní práci.
* právník, V� právnického smìru, aktivní znalost anglického jazyka, znalost práce na PC (MS Word, MS Excel)

Nabízíme: Zajímavou práci v perspektivní oblasti v oddìlení evropské integrace telekomunikací. Pracovi�tì v centru
Prahy, mo�nost profesního rùstu, dal�ího vzdìlávání (jazykového i odborného) v ÈR i v zahranièí vèetnì stá�í, semináøù a
zahranièních cest. Oceníme získané zku�enosti a komunikaèní schopnosti v kolektivu.

Písemné nabídky se struèným profesním �ivotopisem zasílejte na adresu: Èeský telekomunikaèní úøad - MDS ÈR, odbor
personální a mezd, Klimentská 27, 225 02  Praha 1 nebo na e-mail: info@ctu.cz.

Bli��í informace na tel. 02/24004623, JUDr. Macková.

32. Oznámení o pøidìlení dal�ích SPC (Signalling Point Codes) pro pøechodovou sí� signalizaèní
sítì è. 7

Spoleènosti TELECOM 21 spol. s r.o. byl pøidìlen následující SPC:

10 - 2 Votice

MDS - ÈTÚ è.j. 101885/99-611
odbor regulace, tarifù a poplatkù

33. Oznámení o pøidìlení dal�ích SPC (Signalling Point Codes) pro pøechodovou sí� signalizaèní     sítì
è. 7

Spoleènosti Factcom, a.s., byl pøidìlen následující SPC:

9 - 25 Èeská Lípa

MDS - ÈTÚ è.j. 101886/99-611
odbor regulace, tarifù a poplatkù

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

Ministerstvo dopravy a spojù  ÈR - Èeský telekomunikaèní  úøad  vydává  podle § 2 odst. 3 zákona è. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. následující povìøení na montá� a údr�bu zaøízení
JTS:

1024. MAZIMONT, spol. s r. o.
Praha 3, Vlkova 29
Povìøení è.j. 138504/99-631 ze dne 12. 1. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.

1025. AFR - zemní práce, s. r. o.
Chodová Planá, Sadová 418
Povìøení è.j. 165547/99-634 ze dne 19. 1. 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.

1026. Metrostav a. s.
Praha 7, Dìlnická 12
Povìøení è.j. 138503/99-631 ze dne 20. 1. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.

1027. ZIPPUS, spol. s r. o.
Brno, Hlinky 25
Povìøení è.j. 224015/99-637 ze dne 27. 1. 1999 v rozsahu:
a) Vysílaèe a rádiové sítì - základnové stanice NMT a GSM.

1028. MORATEL a. s.
Olomouc, Ostru�nická 14
Povìøení è.j. 251347/99-638 ze dne 29. 1. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.
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1029. R.S.E. servis s. r. o.
Liberec XI., Osta�ovská 324/14
Povìøení è.j. 201004/99-635.1 ze dne 29. 1. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.

1030. BARA Telekomunikaèní montá�e s. r. o.
Praha 4, U vodojemu 17
Povìøení è.j. 138540/99-631 ze dne 12. 2. 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.

1031. TEMO - TELEKOMUNIKACE a. s.
Praha 10, U Zábìhlického zámku 233/15
Povìøení è.j. 138530/99-631 ze dne 17. 2. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.

1032. WESTEL spol. s r. o.
Plzeò, Zruèská cesta 21
Povìøení è.j. 164587/99-634 ze dne 22. 2. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Kabelová vedení s optickými vlákny.
c) Analogové a digitální pøenosové systémy.

1033. TMS Liberec s. r. o.
Liberec 4, Na Per�týnì 241/5
Povìøení è.j. 201040/99-635.1 ze dne 22. 2. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.

1034. ODO ELEKTRIC - obchodnì dodavatelská organizace, s. r. o.
Brno, Cejl 7
Povìøení è.j. 224043/99-637 ze dne 1.3.1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v dálkových sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Kabelová vedení s optickými vlákny.

1035. SPOJMONT Úpice, spol. s r. o.
Úpice, Pod Velbabou 1044
Povìøení è.j. 214503/99-636 ze dne 19. 3. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.

1036. MORATEL a. s.
Olomouc, Ostru�nická 14
Povìøení è.j. 251347/99-638 ze dne 19. 3. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v dálkových sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.

Zmìny povìøení:

1037. EIS Praha, a. s.
Praha 10, Francouzská 80
Povìøení è.j. 138515/99-631 ze dne 20. 1. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.

Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Praha 10, Nad vodovodem 2030/59

1038. BaN STAV s. r. o.
Jemnice, Rù�ová 946
Povìøení è.j. 224024/99-637 ze dne 5. 2. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.

Roz�íøení povìøení:
b) Drátová telekomunikaèní vedení v dálkových sítích, vèetnì navazujících  kabelových souborù.

Povìøení è. j. 230021/98-637 ze dne 5. 2. 1998 se tímto ru�í.
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1039. KLS  ELEKTRO spol. s r. o.
Èeské Budìjovice, Novohradská 99
Povìøení è.j. 151017/99 ze dne 8. 2. 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.

Roz�íøení povìøení:
c) Telefonní ústøedny, vèetnì pøíslu�ných vnitøních kabelových rozvodù.

Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Èeské Budìjovice, Novohradská 15

1040. CONE - TELEKOMUNIKACE, a. s.
Ostrava-Pøívoz, Kosmova 2/91
Povìøení è.j. 257151/98-II-638 ze dne 9. 2. 1999 v rozsahu :
a) Drátová telekomunikaèní vedení v  místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Telefonní ústøedny, vèetnì pøíslu�ných kabelových rozvodù.
c) Analogové a digitální pøenosové systémy.
d) Radioreléová zaøízení.
e) Kabelová vedení s optickými vlákny.

Zmìna odpovìdné osoby za skupinu - kabelová vedení s optickými vlákny - Radek Fichna

1041. JAKASPOJ, v. o. s.
Vysoké nad Jizerou, Roprachtice 238
Povìøení è.j. 214502/99-636 ze dne 16. 2. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.

Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Vysoké nad Jizerou, Roprachtice 162

1042. EZ PRAHA, a. s.
Praha 1, Na poøíèí 5 - 7
Povìøení è.j. 138564/99-631 ze dne 16. 2. 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 názvu spoleènosti - pùvodní - Elektromontá�ní závody Praha  a. s.

Povìøení è.j. 11791/95-622 ze dne 20.10.1995, è.j. 13933/95-622 ze dne 27.11.1995 a è.j. 126017/97-631.0 ze dne 12. 2.
1997 se tímto ru�í.

1043. ARSPRO-ELEKTRO s. r. o.
Písková Lhota 131
Povìøení è.j. 138568/99-631 ze dne 17. 2. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Analogové a digitální pøenosové systémy.

Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Mladá Boleslav, námìstí Míru 14
Zmìna odpovìdné osoby - Josef Rykl

Povìøení è.j. 30036/96 ze dne 22. 3 .1996 a è.j. 135168/98 ze dne 16.3.1998 se tímto ru�í.

1044. MTS PRAHA s. r. o.
Praha 4, Libu�ská 32/192
Povìøení è.j. 138572/99-631 ze dne 17. 2. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.

Zmìna odpovìdné osoby - Ladislav Èerný

1045. INTEM, spol. s r. o.
Praha 3, Boøivojova 114
Povìøení è.j. 151020/99 ze dne 25. 2. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení, vèetnì navazujících kabelových souborù.
b) Telefonní ústøedny.
c) Telefonní pøístroje.
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Roz�íøení  povìøení:
d) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny.
e) Radioreléová zaøízení - analogová a digitální.
f) Analogové a digitální pøenosové systémy, vèetnì linkového traktu.

1046. KABELTEL Brno, spol. s r. o.
Brno, Modøická 28
Povìøení è.j. 224050/99-637 ze dne 4. 3. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.

Roz�íøení povìøení:
b) Kabelová vedení s optickými vlákny.

1047. VM Intes, s. r. o.
Netín 28
Povìøení è.j. 224051/99-637 ze dne 4. 3. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.

Roz�íøení povìøení:
b) Kabelová vedení s optickými vlákny.

1048. Soflink - M, s. r. o.
Brno, Pra�ákova 52
Povìøení è.j. 224054/99-637 ze dne 15. 3. 1999 v rozsahu:
a) Radioreléová zaøízení - analogová a digitální.

Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Brno, Vodní 13

1049. RYTELA  spol. s r. o.
Rýmaøov, Opavská 18
Povìøení è.j. 251540/99-638 ze dne 19. 3. 1999 v rozsahu:
a) Drátová telekomunikaèní vedení v místních sítích, vèetnì navazujících kabelových souborù.

Roz�íøení povìøení:
b) Kabelová vedení s optickými vlákny.

Zru�ení povìøení:
1050. RYKO - ELEKTROMONT s. r. o.

Lomnice nad Popelkou, Smetanova 923
Povìøení è.j. 110983/96-636 ze dne 29. 5. 1996

Povìøení zru�eno pod è.j. 214501/99-636 dne 7.1.1999 na �ádost jednatele.

1051. BARACOM, a. s.
Praha 9, Kolmá 11
Povìøení  è.j. 11076/95-622 ze dne 5.9.1995

Povìøení zru�eno pod è.j. 138541/99-631 dne 12.2.1999.

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. 101909/99-622
odbor státní inspekce telekomunikací
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