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Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážená paní, 

odpovídáme na Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, viz opis otázek Vaší žádosti: 

1) Disponovalo město Přerov metropolitní optickou sítí v roce 2013? Případně existovala zde 

jiná taková infrastruktura? Kdo byl dodavatelem této infrastruktury? 

2) Které společnosti měly svou optickou síť ve městě Přerov? 

3) Byla v roce 2013 optická infrastruktura na adrese Bratrská 34, Přerov? 

Zároveň si vás dovoluji požádat o zaslání těchto informací elektronickou formou na mou 

emailovou adresu. V případě potřeby jsem připraven poskytnout potřebnou součinnost. 

Odpověď k jednotlivým dotazům: 

Ad 1/ Statutární město Přerov v r. 2013 disponovalo optickým propojením mezi některými 

lokalitami*, ale ne ve svém vlastnictví, nýbrž v pronájmu, na základě Smlouvy o poskytování 

služby pronájmu vláken ze dne 21.8.2007, uzavřenou se společností Kabelová televize Přerov, 

a.s. (r 2010 - nástupnická společnost Nej TV a.s., r 2015 – fúze sloučením společnosti Nej TV 

a.s., jakožto zanikající společnosti, se společností Nej.cz s.r.o.). 

 

*/Pronájem datových okruhů mezi budovami: 

Bratrská 34 – Blahoslavova 3  Bratrská 34 – B. Němcové 10 

Blahoslavova 3 – nám. TGM   Bratrská 34 – Smetanova 7 

Bratrská 34 – Horní nám. 9   Bratrská 34 – Šířava 25 



 

Ad 2/ S jistotou lze říci, že to byla Nej TV a.s., se kterou mělo SMP uzavřenou smlouvu o 

pronájmu datových okruhů, viz odpověď ad 1). Informacemi o dalších vlastnících optických 

sítí v těchto historických datech nedisponujeme. 

  

Ad 3/ V roce 2013 na adrese Bratrská 34, Přerov optická infrastruktura byla, nikoliv vlastní, 

ale pronajatá, jakožto vyústění datových okruhů viz soupis z odpovědi ad 1). Uvnitř budovy 

byly optikou propojeny pouze místnosti serverovna – rackovna. 

 

 

S pozdravem 
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