Objednávka prací na optické síti Obce Rokytnice
Objednatel:
titul, jméno, příjmení:………………………………………………………………………………
adresa přípojky: ……………………………………………………………………………………
datum narození: ………………………………………………………
telefon: ………………………………………………………
e-mail: .………………………………………………………

Zprovoznění Internetu v místě přípojky …………………….

1694 Kč

(pokud je již zřízena optická zásuvka)
Zakončení optického kabelu zásuvkou a proměření ……….

3623 Kč

(pokud je již v objektu optický kabel)
Zřízení nové přípojky (přívod optického kabelu do objektu v mikrotrubičce)

-

Práce hradí * :

Základní ceník
optický kabel 1m
……………………… 9,20 Kč
mikrotrubička 1m
……………………….
11,50 Kč
zafouknutí optického kabelu 1m
………………
20,70 Kč
ostatní hodinová práce technika
........................ 750 Kč
doprava zafoukávacího přístroje
........................ 4485 Kč

Obec Rokytnice

Objednatel

Objednatel tímto uděluje souhlas, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních
údajů fyzických osob, Obec Rokytnice zpracovávala tyto osobní údaje pro účel plnění této
objednávky a k případnému uzavření smlouvy o poskytování služby připojení k obecnímu
internetu.
V Rokytnici dne: ...............................

….................................
Za objednatele

.......................................
Za Obec Rokytnice

* Úhrada prací se řídí usnesením Rady obce Rokytnice č.UR/01/11/2018 ze dne 8.11.2018,
uvedené ceny jsou včetně DPH 21%

Podmínky připojování k optické síti FTTH

1. Připojení dle žádostí majitelů RD a objektů pro podnikání bude prováděno 2x
ročně a to v daném termínu (jaro, podzim).
2. U RD a objektů pro podnikání s číslem popisným, které již byly v době zřízení
sítě FTTH v roce 2017 a 2018 zkolaudovány a kde majitelé v té době neměli
zájem o připojení, si budou toto připojení nyní hradit sami na vlastní náklady
(nezměnil-li se majitel).
3. U parcel s novostavbami RD a objektů pro podnikání a dále u RD a objektů pro
podnikání, které po dokončení sítě FTTH v roce 2018 změnili majitele, uhradí
připojení k síti Obec Rokytnice.
4. Výkopové práce pro uložení optického kabelu na pozemcích Obce Rokytnice
zajistí Obec Rokytnice, popř. dodavatel prací. Výkopové práce na pozemcích
objednatelů si zajistí sám objednatel na základě požadavků dodavatelské firmy,
kterou Obec Rokytnice pověřila zřízením přípojky.
5. Objednávku na připojení k optické síti FTTH u RD nebo objektů pro podnikání
podá majitel nemovitosti u provozovatele sítě, tj. Obce Rokytnice. Za provedené
práce v případě bodu č.2 těchto podmínek, vystaví provozovatel sítě objednateli
fakturu, která bude kalkulována dle cen uvedených v objednávce prací.
6. Pokud žadatel bude chtít zřídit přípojku přednostně v jiném termínu než je určen
Provozovatelem sítě, bude si tuto přípojku v plné výši hradit sám.

……………………………………………….…………....
Objednatel souhlasí s podmínkami

