Věc: Napojení Vašeho domu optickým kabelem uloženým v zemi
Vážený předsedo, vážený majiteli objektu,
připravujeme velký projekt vysokorychlostní optické sítě skvely.net a rádi bychom zahrnuli i Váš objekt do této
sítě. Již dnes optické technologie umožňují připojení až 100x rychlejší než v současné době bezdrátovou cestou. I
naše tarify za internet to budou reflektovat a v případě napojení objektu optickou sítí, budete mít výrazně rychlejší
internet za stejné peníze, než když objekt bude připojen bezdrátově.
Předem upozorňuji na dvě věci: 1) přivedení kabelu do objektu provedeme zdarma a 2) neslibujeme, že se
nám povede projekt realizovat, vzhledem k nutnosti oslovit velké množství subjektů, nejen majitelů ale i různých
úřadů pro různá vyjádření.
Co získáte tím, že umožníte napojení do sítě skvely.net optickým kabelem místo bezdrátového řešení?
Pokud se Vaši klienti připojují každý svojí anténou do internetu, mají omezenou kapacitu danou šířkou rádiového
spektra a jsou ovlivněni rušením z jiných antén. Napojení domu na optickou síť a následný kabelový (či jiný
rozvod po domě) je řešení, které veškeré omezení plynoucí z použití rádia ruší a dává prostor pro zavedení dalších
služeb (IPTV, VoIP telefon..). Při napojení optikou nikomu nebráníme mít doma vlastní „wifinu“, či jiný bezdrát.
V případě, že již ve Vašem domě máme datovou kabeláž, využijeme optický kabel pro připojení této kabeláže.
Pokud udělíte souhlas, postup bude následující: Projektant naplánuje optické vlákno i do Vašeho domu, dále
bude projekt posouzen městem, jakožto vlastníkem pozemků okolo vašeho domu, dále stavebním úřadem, pak se
k němu vyjádří velké množství zákonem daných subjektů (životní prostředí, vlastníci jiných sítí) a pokud vše
dobře dopadne, případně po úpravách projektu, přistoupíme k jeho realizaci. Určitě Vás budeme před samotnou
realizací znovu kontaktovat, ale i v případě potřeby během příprav.
Co se stane pokud nám souhlas nedáte? Nic, váš objekt nepřipojíme optickým kabelem a nezískáte tím možnost
být připojen vyšší rychlostí za stejné peníze (pokud od nás internet máte). V případě že nesouhlasíte, prosíme Vás
alespoň o spolupráci v tom smyslu, že nám přiložený souhlas přeškrtnete a doručíte zpět, ať víme, že skutečně
nemáte zájem.
Máte jakékoliv dotazy? Kontaktujte mě na emailu martin.kratochvil@altnet.cz nebo i telefonicky do kanceláře
317471471 (případně linka ke mně na stůl 317471483)
Jak tedy dále postupovat? Podepište prosím přiložený souhlas a doručte nám jej zpět do kanceláře Vikova 473,
Slaný. Díky
S pozdravem
Bc. Martin Kratochvíl
jednatel Altnet s.r.o.

