
Á
ČTU s e s í dl  e m S o k ol  o v s k á 21  9,  P r a h a 9

p o š t o v n í p ři  h r á d k a 0 2,  2 2 5 0 2 P r a h a 0 2 5

[ďoíhuace

pTC)  občany,  kíeří  příjíínajííe)evízí  přes aníénu

Český  telekomunikační  úřad  oznamuje,  že v tomto  regionu  bude  zahájeno  uvádění  do

provozu  základnových  stanic  nových  mobilních  sítí,  což  bude  znamenat  pro  obyvatele  zlepšení

kvality  a dostupnosti  mobilních  datových  služeb.  Nicméně  uvedená  skutečnost  může

za urěitých  nepříznivých  podmínek  způsobit  zhoršení  kvality  příjmu  televizního  signálu

přes  anténu.  Tato  nepříjemná  situace  může  být  způsobena  tím,  že nové  mobilní  rádiové  sítě

využívají  kmitočty,  které  dříve  byly  určeny  k šíření  'televizního  vysílání  a nyní,  po přechodu

televizního  vysílání  na standard  DVB-T2,  jsou  určány  pro  nové  mobilní  sítě. Abychom  mohli

společně  případné  technické  problémy,  pókud  se vyskytnou,  co nejdříve  vyřešit,  seznamte  se

se zde uvedenými  informacemi,  abyste  moMi  i nadále  neru,Ščně sledovat televizi  přes  anténu

a zároveň  také  využívat  nové  mobilní  služby.  -

Vsouladu  splatnou  legisl-aťivou  (zákon  č.  127/20Ó5 sb.,, o elektronických

komunikacích  a změně  některých  souvisejících  zá*pnů) je v tomto případě odstranění rušení
Vašeho  televizního  příjmu  povinen  zajistit  provo:zovatel  základnové  stanice  mobilní  sítě

(mobilní  operátor).  Nejčastějším,  a také  nejefektivnějším  řešením  prob

přímo  na Vaší  televizní  anténě.  K  tomu,  aby  tak  mobilní  operátor  mi

Český telekomunikační  úřad  (dále  ,,ČTÚ") v dané  věci  rozhodl  a tuti

uložil,  tudíž  se musí  ČTťJ o Vašem  problému  včas dovědět.  Aby

nejrychleji,  doporučuje  ČTÚ postupovat  podle  následujících  zásad:

lému  je  technický  zásah

xsel učinit  je nutné,  aby

:) povinnost  operátorovi

celý  proces  proběhl  co

Rušení teleíaizního př3jmu přes anténu. se d«iporučuje eo nejďříve ozn'nánxíÝ Ceslkému
úeďlelkomunikaěnímu  úřaďu.  Při tointo  oznái'neníje  vhodné  dcidržet  následu.jící  postup:

I.  Před  podáním  oznámení  o rušení  příjmu  na  CTU:
*  Ověřit  si, zda televizní  přijímač  a jeho  přijímací  anténa  nevykazuje  známky  závady  -

doporučeno  je např.  kontaktovat  sousedy,  zda mají  obdobné  problémy  s příjmem

televize  a od kdy,  ověřit  alespoň  vizuálně  stav  vlastní  televizní  antény  a svodu  apod.

* Na interaktivní mapě si ověřit zadáním adresy místa, kde př0ímáte televizní signál přes
anténu,  zda  v okolí  nebyla  do zkušebního  provozu  spuštěna  základnová  stanice  mobilní

sÍtě.

*  Ověřit  si, zda  nezávisí  rušení  přijmu  televize  na používání  vlastního  mobilního  telefonu,

tj. zda  mobiln'í  telefon  není  v blízkosti  televizního  přijímače  a není  tak  zdrojem  rušení.
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