5. zasadnutie CTF 2018

Fórum pre komunikačné technológie

Zápis
Predmet zasadnutia:

1. Všeobecné informácie
2. Návrh dokumentu „ Metodika merania EMP polí“
3. Výsledok stanoviska GP k VZN MU Prešov
4. Okrúhly stôl – CTF, PPP, ZMOS – 09/2018
5. Seminár Telekomunikačné stavby XI -3.10.2018
6. Príprava nového stavebného zákona

.....................................................................................................................................................
K bodu 2/ Návrh dokumentu „Metodika merania EMP polí“
V zmysle listu VÚS B. Bystrica pre CTF z 09/2018, ktorý zaslal gen. riad. Ing. Jozef Pavlík uskutočnilo sa
v rámci zasadnutia predsedníctva stretnutie k problematike intenzity vyžarovania základňových staníc
a ich umiestňovania v mestách a obciach za účelom vytvorenia ucelenej komunikačnej stratégie
predkladajúce verejnosti zrozumiteľné odborné argumenty.
Predsedníctvo CTF sa dohodlo, že je potrebná takáto osveta zo strany VÚS ako nezávislého objektu pre
verejnosť a média, ktorá bude založená na dlhoročných odborných a praktických skúsenostiach VÚS
v oblasti merania intenzity EMP, ktorý sa odborne podieľa na príprave návrhu metodiky merania EMP.
Zodp. predsedníctvo CTF

09/2018

......................................................................................................................................................................
K bodu 3 / Výsledok stanoviska GP k VZN MU Prešov
Generálna prokuratúra SR zaslala 30.08.2018 pre O2 Slovakia upovedomenie o spôsobe vybavenia
ďalšieho opakovaného podnetu vo veci preskúmania zákonnosti VZN mesta Prešov č.5/2017 k reg.5.2,
Regulatívy pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb - vysielačov základňových staníc mobilných
operátorov, FM, DVB-T zabezpečujúcich pokrytie mesta telekomunikačným signálom, kde obsiahla
limitné hodnoty expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu rozdielne oproti vyhláške MZ SR
č.534/2007 . GP dala podnet Okresnej prokuratúre Prešov pokyn, aby podala proti vyššie uvedenému
VZN v napadnutej časti protest prokurátora.
V nadväznosti na vyššie uvedené bolo dohodnuté poslať ďalší list mailom všetkým poslancov
v podobnom duchu, ako sme posielali zástupcom mesta aby boli objektívne informovaní. O2 Slovakia
pripraví znenie listu, ktorý následne pošleme z úrovne CTF mailom všetkým poslancom do 10.10.2018,
kedy má mesto plánované zasadnutie zastupiteľstva mesta.
Zodp. predsedníctvo CTF

10/2018

..............................................................................................................................................................
K bodu 4 / Okrúhly stôl – CTF, PPP, ZMOS – 09/2018
Na základe listu CTF /04/2018/ pre ZMOS na návrh rokovania o územných plánoch miest a o stavebných
konaniach pre stavby elektronických komunikácií bolo dohodnuté, že na seminári Telekomunikačné
stavby XI sa uskutoční v rámci obeda okrúhly stôl so zástupcom ZMOS s Ing. Muškom a delegovanými
osobami, kde sa prerokuje postup riešenia predloženej agendy.
Zodp. predseda CTF

10/2018
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K bodu 5/ seminár „Telekomunikačné stavby XI“

.....................................................................................................................................................................................................................................

Stav prípravy semináru „Telekomunikačné stavby XI“ , ktorý sa bude konať 3. októbra 2018 v hoteli
Bratislava je nasledovný.
• V súčasnosti je prihlásených 46 účastníkov, z toho 22 VIP (hostia + prednášajúci) + 24 platiaci
• PPP prispeje ako partner čiastkou 300 Eur
• Program semináru je v priloženom letáčiku pdf
Zodp. predseda CTF

10/2018

.......................................................................................................................................................................
6/ Príprava nového stavebného zákona
Po rokovaní pracovnej skupiny na MDV SR v 09/2018 k návrhu nového stavebného zákona na MDV SR
uskutočnilo sa 21/09/2018 rokovanie LS CTF k zosúladeniu pripomienok CTF k predmetnému návrhu
zákona, ktoré musia byť predložené na MDV SR najneskôr do 28.9.2018.
Zodp. ved.LS CTF

09/2018
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