
  

 

 

 
Věc : žádost o uzavření smlouvy o připojení nemovitosti na optickou síť 
 
 
 
Vážení majitelé a spoluvlastníci nemovitostí, 
 
společnost Infos LEAS s.r.o. zahájila začátkem roku 2014 projekční práce na projektu optická síť 
Severo–Východ, Prostějov. Jedná se o výstavbu datové sítě, která, jak se ukazuje je jedinou 
technologií splňující zvyšující se nároky uživatelů internetu. Stávající technologie (ADSL, bezdrátové 
připojení atd.),  které jsou dostupné v lokalitách, zahrnutých v projektu jsou již na svém 
technologickém maximu a neposkytují uživatelům potřebný komfort. Z těchto důvodů se  optická síť, 
kterou provozuje společnost Infos LEAS rozšiřuje i do míst mimo velké bytové zástavby. Snažíme se 
tímto řešením splnit požadavky zákazníků, mnohdy za cenu vyšších a dlouhodobějších investic. 
 
 
V příloze této žádosti vám v souladu se zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. 
zasíláme návrh smlouvy na ukončení optického vlákna v nemovitosti. Tímto vás žádáme o podpis 
smlouvy a doručení zpět na adresu naší společnosti. Zpětnou oznámkovanou obálku přikládáme. 
V případech, kdy konkrétní nemovitost vlastní více podílníků, byla snaha do hlavičky smlouvy vložit 
osobu s nejvyšším podílem. Pokud trváte na změně hlavičky, resp. počtu vlastníků, samozřejmě 
provedeme korekci. Tímto zajistíme řešení administrativní část projektu. Před vlastní realizací 
zakončení přípojky v domě vás bude kontaktovat náš pracovník, který dohodne technické a 
technologické podmínky. Berte prosím na vědomí, že tato investiční akce je časově vymezená a 
zakončení optického vedení je nutné realizovat během vlastní realizace – výkopové práce. Případné 
dodatečné instalace jsou z technického hlediska výrazně složitější a finančně náročné. Základní 
realizaci a napojení domů předpokládáme od 08/2014 do 12/2015. 
 
 
Rádi bychom zdůraznili, že veškeré náklady na ukončení optického vlákna, popř. další rozvody 
v domě hradí společnost Infos LEAS a vlastníci nemovitostí nenesou žádné náklady. Tuto realizaci 
provádíme i v případě, že se v domě aktuálně nenachází žádný zájemce o nabízené služby. 
V neposlední řadě se optickou přípojkou, která zvyšuje komfort bydlení zvýší hodnota a exkluzivita 
vaší nemovitosti. 
 
 
Dovolte nám zde ještě krátce zmínit služby, která na těchto moderních přípojkách nabízíme. Hlavním 
produktem je internetové připojení o rychlosti 100 Mbit na každou účastnickou zásuvku. Dále 
provozujeme kabelovou televizi na bázi IPTV, kde aktuálně zákazník využije nabídku 150 TV 
programů. Služba je s možnosti zpětného přehrávání až 6 hodin (na všech programech). V neposlední 
řadě uživatelé sítě ocení možnost zřízení pevné telefonní linky bez paušálního poplatku. Další služby 
a přesné podmínky naleznete na stránkách www.infos.cz 
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Na internetové adrese www.infos.cz/projekt-severo-vychod jsme umístili veškeré další dokumenty. 
Zejména se jedná o popis technického řešení v domech, plán výstavby, fotodokumentaci stávajících 
realizací, návrh smlouvy v elektronické podobě, naše reference a další užitečné informace. Zdvořile 
vás také žádáme, aby jste nám poskytli telefonní kontakt na vás, popř. na oprávněnou osobu, která 
může  v této záležitosti jednat. Pro tento účel byla zřízena emailová adresa projekt-severo-
vychod@infos.cz. Na tuto adresu můžete také zasílat své korekce a připomínky k navrhované 
smlouvě. Doplnění kontaktních telefonů prosím doplňte i do hlavičky smlouvy. Záměr je svým 
rozsahem cca. 450 připojovaných lokalit administrativně i technicky poměrně složitý. Proto vám 
budeme vděčni za vaši ochotu a kvalitní spolupráci při realizaci. Jako poděkování za váš čas zasíláme 
v tomto dopise kupon na odběr internetových služeb v hodnotě 1000,- Kč. V případě, že nemáte 
zájem o jeho využití, můžete ho darovat někomu v rámci řešené nemovitosti. 
 
 
 
Dokumenty obsažené v tomto dopise : 
 

- žádost o uzavření smlouvy o připojení nemovitosti na optickou síť 
- 2x návrh nájemní smlouvy, za společnost Infos LEAS s.r.o. podepsaný 
- obálka pro zpětné odeslání 
- kopie výpisu obchodního rejstříku společnosti 
- kopie osvědčení podnikatelů elektronických komunikací 
- poukaz na odběr služeb v hodnotě 1000,- Kč 

 
 
 
 
Kontaktní osoba administrace projektu :          
 
Jiří Stolarik, DiS.             
tel: 774 177 008, 588 882 200 
email : stolarik@infos.cz 
 
 
 
 
Vedoucí střediska telekomunikace : 
 
Martin Grygar, DiS. 
tel: 777 608 387, 588 882 010 
email : grygar@infos.cz 

 
 
v Prostějově, dne 1.3.2014 

 
 
 
                                                                     


