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ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY
B. INFORMATIVNÍ ÈÁST
54. Veøejná konzultace návrhù rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru CEPT/ERC
Evropský radiokomunikaèní výbor CEPT/ERC na svém zasedání v èervnu 1999 v Dublinu pøedbìnì schválil a uvolnil do
veøejné konzultace dále uvedené návrhy rozhodnutí ERC, jejich koneèné odsouhlasení se pøedpokládá na zasedání CEPT/ERC
v prosinci 1999:
*

ERC/DEC/(99)II
- on exemption from individual licensing of INMARSAT B terminals for land mobile applications
- o výjimce z individuálního povolování terminálù INMARSAT B pro pozemní pohyblivé aplikace;

*

ERC/DEC/(99)JJ
- on free circulation and use of INMARSAT B terminals for land mobile applications
- o volném pohybu a uívání terminálù INMARSAT B pro pozemní pohyblivé aplikace;

*

ERC/DEC/(99)KK
- on exemption from individual licensing of INMARSAT M4 terminals for land mobile applications
- o výjimce z individuálního povolování terminálù INMARSAT M4 pro pozemní pohyblivé aplikace;
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*

ERC/DEC(99)LL
- on free circulation and use of INMARSAT M4 terminals for land mobile applications
- o volném pohybu a uívání terminálù INMARSAT M4 pro pozemní pohyblivé aplikace;

*

ERC/DEC(99)MM
- on the establishment of a regulatory database of licensing regimes for telecommunication networks and services
- o zøízení regulaèní databáze licenèních reimù pro telekomunikaèní sítì a sluby;

*

ERC/DEC/(99)NN
- on the harmonised frequency bands to be designated for the introduction of High Performance Radio Local Area
Networks (HIPERLANs)
- o harmonizovaných kmitoètových pásmech urèených pro zavedení vysoce výkonných místních rádiových sítí (HIPERLAN);

*

ERC/DEC/(99)OO
- on the withdrawal of the ERC/DEC/(96)03, Decision on the harmonised frequency bands to be designated for the
introduction of High Performance Radio Local Area Networks (HIPERLANs)
- o zruení rozhodnutí ERC/DEC/(96)03 Rozhodnutí o harmonizovaných kmitoètových pásmech urèených pro zavedení vysoce výkonných místních rádiových sítí (HIPERLAN).

Text návrhù rozhodnutí v anglické verzi je mono získat na Ministerstvu dopravy a spojù - Èeském telekomunikaèním úøadì,
odbor správy kmitoètového spektra, Klimentská 27, 225 02 Praha 1, Ing. Marek Rosa, tel. 02/24004660, popø. na internetové
adrese www.ero.dk.
Pøípadné pøipomínky a jejich odùvodnìní k uvedeným návrhùm rozhodnutí je ve smyslu ust. § 19 odst. 5 zákona è. 110/1964 Sb., o
telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb., mono zaslat Ministerstvu dopravy a spojù - Èeskému
telekomunikaènímu úøadu, odboru správy kmitoètového spektra, a to nejpozdìji do 15. 8. 1999. V odùvodnìných pøípadech odbor
správy kmitoètového spektra pøedá pøipomínky stanoveným zpùsobem Evropskému radiokomunikaènímu úøadu.
MDS - ÈTÚ 104017/99-613
odbor správy kmitoètového spektra

55. Oznámení o neplatnosti prùkazu è. 90
Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje, e prùkaz zamìstnance è. 90, znìjící na jméno Stanislava Soldátová, je neplatný.
Pouívání prùkazu zamìstnance è. 90 sdìlte Èeskému telekomunikaènímu úøadu, Klimentská 27, Praha 1, PSÈ 225 02.
MDS - ÈTÚ 60/1999
odbor krizového øízení

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 pota s.p., o.z. Pøeprava. Podávání zásilek povoleno Èeskou potou 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.
Nevyádané pøíspìvky nevracíme.
ISSN 0862-724X.

