Vážení spoluobčané,
Únor 2019
rádi bychom Vás, jménem spolku Zelená Obora informovali o aktuální situaci v projektu
„Výstavba vysokorychlostní optické sítě v Zelenči“.
Pomocí optické sítě můžete využívat vysokých rychlostí internetu až do výše
1000 Mbit/s bez omezení množství dat v celé domácnosti, můžete sledovat stovky programů digitální
televize, sledovat videa ve vysoké obrazové kvalitě, připojit k internetu všechna Vaše zařízení jako
jsou počítače, mobily, tablety, televize, digitální rekordéry, datová úložiště, apod.
Na optické síti již nedochází k žádným rušením, která jsou typická pro bezdrátovou technologii.
Před několika lety vznikla myšlenka vybudování této optické sítě pro obyvatele Zelenče.
Již v 1. čtvrtletí 2019 začne postupná realizace výstavby. Projekt je rozdělen na 2 základní etapy, ve
kterých bude výstavba realizována. V těchto 2 etapách se jedná o ulice:
ČSL Armády, Ježkova, K Lesíku, Šlitrova, U obory, U studánky, Zátopkova, Bezručova, Krylova,
Voskovcova a Werichova.
V přiloženém prospektu naleznete více informací o nabízených rychlostech, cenách a podmínkách.
Případně tyto informace naleznete na : www.zelenec.org/chcioptiku

Abychom mohli připojit Vaši nemovitost k optické síti, budeme od Vás potřebovat:

1) Vyplnit přihlášku na adrese www.zelenec.org/chcioptiku
2) Podepsat souhlas vlastníka nemovitosti s realizací optické přípojky
Je potřeba také zmínit, že připojení nemovitosti k optické síti za zvýhodněných podmínek je možné
provést pouze v době realizace výstavby dle harmonogramu, kdy se budou hromadně připojovat
desítky účastníků. Individuální pozdější zájem o připojení k optické síti bude výrazně dražší. Pokud tedy
chcete zhodnotit Vaši nemovitost vybudováním optické přípojky a pokud chcete začít využívat všech
výhod optiky, neváhejte využít této jedinečné možnosti a přihlaste se do projektu.
Zástupci spolku Zelená Obora, budou v nejbližší době obcházet jednotlivé zájemce (bod 1), kterým
budou nabízet k podpisu souhlasy vlastníků nemovitostí (bod 2), které jsou nezbytné pro samotné
připojení nemovitosti k síti. Bez podepsaných souhlasů nebude možné nemovitost připojit – je to
vyžadováno stavebním úřadem.

Případné informace k projektu optiky Vám rádi zodpovíme na adrese : support@zelenec.org nebo na
webových stránkách www.zelenec.org
Za realizační team Zelená Obora
Petr Malevič, předseda spolku

