8. zasadnutie CTF 2018

Fórum pre komunikačné technológie

Zápis
Predmet zasadnutia:

1. Všeobecné informácie
2. List na MDV SR, žiadosť o stretnutie „ Metodika merania EMP polí“
3. Nový návrh VZN MU Prešov – stanovisko CTF
4. Stretnutie s RÚ v 01/2019 vo vecí Opatrenie JIM

K bodu 1/ Všeobecné informácie
.....................................................................................................................................................
K bodu 2/
Dňa 30.11.2018 CTF zaslalo list na MDV SR Sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb
s návrhom na zvolanie pracovného stretnutia za účasti zástupcov MDV SR, ÚVHR, VÚS, Národného
referenčného centra pre neionizujúce žiarenie ÚVZ SR a CTF. Na stretnutí navrhujeme prerokovať text
Metodiky merania na pracovnej úrovni. Predpokladaný termín 01/2019 na pôde MDV SR. Dôvod pre
zvolanie stretnutia zo strany CTF je ten, že MDV SR je nielen objednávateľom predmetnej Metodiky
merania, ale prostredníctvom ÚVHR, aj jej významným budúcim používateľom a najmä v snahe
o predídenie možnosti medzirezortného pripomienkovania Metodiky merania, ktorá by mohla
spôsobovať budúce aplikačné problémy.
Zodp. predsedníctvo CTF

01/2019

......................................................................................................................................................................
K bodu 3 / Nový návrh VZN MU Prešov – stanovisko CTF
Mesto Prešov sa rozhodlo vyhovieť Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov, sp.zn. Pd
213/18/7707-2 voči v súčasnosti platnému územného plánu mesta Prešov (ÚP) a v prípade schválenia
nového návrhu sa odstráni de facto protiprávny stav, ktorý operátorom takmer tri roky bránil v rozvoji
strategickej verejnej telekomunikačnej infraštruktúry. K tomu CTF zaslalo 28.11.2018 primátorke mesta
Prešov súhlas s predloženým návrhom VZN mesta Prešov, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a
doplnkov 2017 ÚP mesta Prešov s tým, že CTF oceňuje, že sa v ňom nenachádzajú žiadne rozporuplné
ustanovenia, či už z pohľadu právneho, alebo technologického.
Dňa 12.12.2018 sa konalo na Mestskom zastupiteľstve Prešov hlasovanie o prijatí predloženého návrhu.
K tomu prijalo predsedníctvo nasledovné stanovisko :
Mesto Prešov z pohľadu členov CTF (Fórum pre komunikačné technológie) prijatím predloženého návrhu
VZN odstráni protiprávny stav, ktorý 2 roky bránil strategickému rozvoju verejnej telekomunikačnej
infraštruktúry na území mesta, a ktorý by časom v plnej svojej váhe doľahol práve na obyvateľov mesta v
podobe zhoršeného mobilného signálu. Predložený návrh tak umožní operátorom postupne začať s
obnovou svojich sietí pod dohľadom štátnych orgánov tak, aby vedeli aj do budúcna garantovať
poskytovanie týchto verejných služieb v zmysle národných a európskych noriem.
Zodp. predsedníctvo CTF

12/2018

..............................................................................................................................................................
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4/ Opatrenie JIM
Bolo potvrdené stretnutie zástupcov RÚ na pôde CTF s operátormi, ktoré sa uskutoční 18.1.2019 o 10.00
hod. na sekr. CTF, Tomášikova 10/G na tému jednotného informačného miesta JIM. Na stretnutí budú
aj zástupcovia operátorov zodpovední za oblasť plánovania a výstavby sietí, ktorých sa téma JIM najviac
dotýka. Predpokladáme aj prerokovanie možností GIS použitia systémov pre JIM, v ktorých by boli všetci
schopní dávať a vyberať údaje o sieťach v jednotnom grafickom formáte. /Interné stretnutie CTF k tejto
téme bolo 25.10.2017 a vtedy CTF predložilo k tomu návrh, ktorý poslalo emailom na RÚ dňa
27.11.2017/.
Zodp. predsedníctvo

01/2019

Zapísal: Ján Šebo

11.12.2018
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