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Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Dne 08. 06. 2021 byl povinný subjekt Městský úřad ve Svobodě nad Úpou požádán o poskytnutí
informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:
1.

Zda je v souvislosti s realizací opravy veřejného osvětlení v lokalitě Sluneční stráň
(dnešního dne bylo započato vyměřování v tělese vozovky) plánováno umožnění položení
optických kabelů subjektu, který projevil již v minulosti zájem, a to za účelem využití
výkopových prací, které budou zde probíhat. Tímto by daná lokalita byla připravena na
budoucí rozvoj vysokorychlostního a kvalitního připojení k síti internet, a to
prostřednictvím místních providerů a nebo formou pronájmu dalším subjektům.

2.

Pakliže toto plánováno není, tak z jakého důvodu. Proč se město vědomě připravuje o
dodatečný příjem z věcného břemena / pronájmu?

3.

Proč nedošlo k položení optické sítě při akci rekonstrukce na Pietteho náměstí?

4.

Jakým způsobem hodlá město přispět k dostupnosti kvalitního a cenově dostupného
připojení k síti internet svým občanům, firmám zde působícím.

5.

Kterým subjektům v minulosti tato synergie byla umožněna, v jakých lokalitách a jaká je
celková délka vedení?

6.

Jaké jsou roční příjmy z věcných břemen pro rozpočet města z těchto komunikačních
vedení?

7.

Proč jsou aktivní zájemci o budování optické sítě (na své vlastní náklady, pouze za využití
synergie rozkopaných chodníků) městem odmítáni? Byly tyto požadavky / návrhy řešeny
na Radě města, případně na Zastupitelstvu?

Poviný subjekt - Městský úřad ve Svobodě nad Úpou požadované informace poskytl dne 10. 06.
2021. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od
poskytnutí informací tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Odpověď povinného subjektu:
1.

Optické kabely mají velkou budoucnost. To víme. Je nutné si říct, že město nemá prostředky,
kapacitu a know how na realizaci, provozování a servis takové sítě. Je to práce pro odborné firmy.
Město ale musí zakázku na vybudování sítě, která by byla v majetku města (aby ji mohla
pronajímat), vysoutěžit. K tomu musí ale nejdříve mít vysoutěžený komplexní projekt
topologie sítě. To jsou obrovské finanční náklady, které město bez případných dotací nedá
dohromady. Návratnost takových investic v horském prostředí, kde jsou nepříznivé podmínky pro
zemní práce, domy daleko od sebe (malá hustota klientů) je velmi malá. Investice je tedy na
počátku poměrně riziková. Jiná je situace na sídlištích. Vložení chráničky do probíhající dotační
akce města je nelegální, pokud není součástí projektu, i když by se jevilo jako ekonomicky
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výhodné. Pokud by to dotačním kontrolním orgánem zjištěno, je ohrožena poskytnutá dotace.
Optická síť samotná je liniová stavba a musí proběhnout územní řízení o umístění stavby.
Ideální je představa, že by město samo vybralo konkrétního lokálního providera sítí, který by síť
vybudovat a provozoval. To popisujete v dotazu. Tato cesta je opět nelegální. Veřejné zakázky
podléhají zákonům a město nemůže bez výběrového řízení komukoliv takovou zakázku dát. Je jasné,
že by se to providerovi líbilo, jak by ne, když je trestní odpovědnost na zástupcích města. Další etapa
modernizace VO na Sluneční stráni má již v projektu (poprvé) zakreslenu chráničku na optický kabel,
která se při výkopových pracích přiloží.
2.

3.
4.

Plánujeme, ale je potřeba na to nachystat samostatný projekt, který bude řešit město jako celek.
Prioritou města to nyní není.
Chránička nebyla součástí dotačního projektu.
Dostupnost Internetových služeb je aktuálně na dobré úrovni. Kromě datových služeb operátorů
zde působí několik dodavatelů internetového připojení, kteří si vzájemně konkurují, ve prospěch
občanů.

5.

Město žádné optické sítě nemá ani neprovozuje.

6.

Žádné.

7.

Viz bod 1.

S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.
Uveřejněno dne 10. 06. 2021
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