
OÚ Nesovice

Vážený pane starosto, pane Reško,

jménem české televize si Vás dovoluji informovat o dalším postupu při vypínání analogového zemského vysílání ČT. Kroky
připravované na konec března 2011 se týkají také Vaší obce.
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Ve čtvrtek 31. března 2011 ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČTI Nesovice (36. kanál) - reálně vypnutý může být o
několik hodin až dnů později.

Vysílání tohoto analogového vysílače malého výkonu z technických důvodů není před vypnutím označené piktogramem ani
textovou lištou. Diváci musí sami ověřit, zda-li přijímají daný signál, a to podle kanálu naladěného v televizním přijímači.

Pokrytí digitálním zemským vysíláním české televize - multiplexem veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT - v územní
oblasti Brno, kam Vaše obec patří, zajišťují vysílače velkého výkonu Brno - Rády, Brno-město - Barvičova, Brno - Kojá1 a
Mikulov - Děvín (všechny shodně na 29. kanálu).

Příjem programů ČT v lokalitách s neuspokojivou intenzitoulkvalitou signálu zemského digitálního vysílání v současnosti
zajišťuje také satelitni digitální vysílání - kdekoliv v České republice je možné bezplatně přijímat vysílání všech čtyř programů
české televize z družice Astra 3A a také distribuci ČT HO z družice Astra 3B (pozice 23,so východně, platformy es Link a
SkyLink). Na družici Astra 3Ajsou nově k dispozici i regionální mutace zpravodajských pořadů české televize pro severni a jižní
Moravu. Od 3. ledna 2011 jsou v řádném provozu vysílány ve vybraných časech tři varianty programu ČT24, na který se
přesunuly prodloužené Událo ti v regionech a přibyly také nové Událo ti v regionech plus. Více na stránkách internetového
speciálu www.digict.cz v rubrice Příjem regioná1niho vysílání a v tiskové zprávě česká televize od 3. ledna rozšiřuje regionálni
zpravodajství: více prostoru. hlavni pořady na ČT24, na satelitu i pro Moravu.

Podrobnosti o nadcházejícím vypínání analogového zemského vysílání české televize jsou k dispozici v tiskové zprávě ČT vypne
na konci března 12 analogových dokrvvačů.

Další informace o digitalizaci české televize ve zpravodajství ČT v teletextu ČTi od strany 650, na www.digict.cziv Diváckém
centru ČT - horká linka digitalizace 261 13 7474 (denně od 7:30 do 20:00 hodin).

Předem děkuji, zprostředkujete-li výše uvedené informace obyvatelům Vaší obce.
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Vše o digitalizaci České televize
Na internetu: www.digict.cz
V teletextu ČT1: strana 650
V Diváckém centru ČT: telefon 261 137474 (07:30 - 20:00 hodin)
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