		



FP/FS – 05/rev. 3
Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek

3 600 – 3 800 MHz


Parameter


Podmienky

Poznámky
Frekvenčný úsek
3 600 – 3 800 MHz

F0
-

Max. výkon zariadenia
-

Max. vyžiarená spektrálna hustota
23 dBW/MHz
Tech. parametre sú v prílohe 3 odporúčania ERC/REC (04)05 a v ECC správe 203
Základná šírka bloku
5 MHz

Šírka prideľovaného bloku
násobok 5 MHz

Mód prevádzky
TDD

Prenosová kapacita
Nie je stanovená.

Druh rádiokomunikačnej služby
Bod – multibod
Verejné prístupové siete
Harmonizovaný štandard ETSI
 - pre zariadenie
- pre anténu
ETSI EN 302 326-2
ETSI EN 302 326-3

Štandard zariadenia pre frekvenčné plánovanie
ETSI EN 302 326-1

Vzťahujúce sa dokumenty ECC                                       
ECC/DEC (11)06
ECC/DEC (07)02
ECC/REC (04)05

Spôsob pridelenia frekvencií
Výberovým konaním v príslušnom okrese/celé územie SR.
Okres je stanovený v súlade s územným a správnym usporiadaním SR podľa zákona
č. 221/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov s výnimkou Bratislavy a Košíc
Práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií je možné previesť alebo prenajať.
Stanovenie podmienok, za ktorých je možné využívať frekvencie
Pri frekvenciách pre základňové stanice individuálnym povolením.
Pri frekvenciách pre terminálové stanice všeobecným povolením.

Spôsob frekvenčného plánovania
Vykonáva držiteľ povolenia v pridelenom frekvenčnom úseku v danom okrese/celom území SR.

Špecifické podmienky
Na hranici okresu / štátu nesmie byť prekročená maximálna hodnota hustoty výkonového toku PFD -122 dBW/MHz.m2
Po obojstrannej dohode medzi držiteľmi povolenia v pridelenom frekvenčnom úseku sa môže medzi hranicami okresu hodnota hustoty výkonového toku PFD dohodnúť individuálne, v prípade štátnej hranice musí byť dodržaná PFD -122 dBW/MHz.m2

 Okres Bratislava sa rozumie spojenie okresov Bratislava I. až V. ; okres Košice sa rozumie spojenie okresov Košice I. až IV. a okresom Košice-okolie
V Bratislave dňa 22.5.2014  

Táto príloha k plánu využívania frekvenčného spektra nadobúda účinnosť dňom 1.6.2014.                                                                    

                                                                                                             





Ing. Vladimír Kešjar
predseda úradu v.r.




Frekvenčné rozdelenie spôsobu prideľovania v pásme 3600 – 3800 MHz:


Frekvenčný rozsah [MHz]
Pridelenie
3 600 – 3 640
okres alebo celé územie SR
3 640 – 3 760
celé územie SR
3 760 – 3 800
okres alebo celé územie SR


