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NÁZEV: 

Investiční záměr společnosti T -Mobile Czech Republic a.s. 

ANOTACE: 

Investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na vybudování vysokorychlostního 
připojení 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání souhlasí- nesouhlasí s realizací záměru společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. na vybudování vysokorychlostního připojení dle předloženého materiálu 

Starosta města Místostarosta města Tajemník Měú 

Odbor majetkoprávní Usek tajemníka a správy MěU Odbor f inanční 

Odbor komunálních služeb Odbor rozvoje a územního Odbor stavební 
plánováni 

Odbor školství, kultury a sportu Odbor sociální Odbor občansko-správn f a OZU 

Odbor dopravy Odbor životn!ho prostřed! Odd. správy měst. lesů a rybníků 

Oddělení informatiky Odd. finančnr kontroly a Městská policie 
interního. auditu 

Projektový koordinátor Krizové řízeni Technická správa budov města 

Zpracoval: majetkoprávní odbor Předkládá: majetkoprávní odbor 



Název materiálu: 

Počet stran: Investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

Počet příloh : 3 

Popis 
Investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na vybudování vysokorychlostního 
připojení 

Geneze případu 

Městu byl doručen Investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na vybudování 
vysokorychlostního připojení ve městě Žďáru nad Sázavou. K této otázce se také uskutečnilo ústní 
jednání. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že, s ohledem na rozsah zatížení pozemků ve 
vlastnictví města, bude předložen radě města tento záměr k odsouhlasení. Rozsah a umístění 
připojení je uveden v příloze. 

Návrh řešení 

Rozhodnout o souhlasu/nesouhlasu s realizací Investičního záměru společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. na vybudování vysokorychlostního připojení. 

Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání souhlasí s realizací záměru společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
na vybudování vysokorychlostního připojení dle předloženého materiálu 

Rada města po projednání nesouhlasí s realizací záměru společnosti T-Mobile Czech Republic 
a.s. na vybudování vysokorychlostního připojení dle předloženého materiálu 

Doporučení předkladatele 

Je nutné rozhodnout o souhlasu/nesouhlasu s realizací akce a to vzhledem k rozsahu této akce. 
Pokud by město nesouhlasilo s realizací této akce, ta by se pravděpodobně neuskutečnila, a to 
z důvodu, že právě s ohledem na její rozsah nebude možná její realizace ve většině případů na 
pozemcích jiného vlastníka, než je město. 

Dopad do rozpočtu města 

Příjem ze zřízení věcných břemen- služebnosti vedení inženýrských sítí 



VYŘIZUJE iPQ. Marek Pla:.eta 
TELEFON +QO 606 726 615 

DATUM 20.1 2. 20 17 

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
Žiž'l(ova 227/1,591 31 Žďar nad Sazavou 

Mgr. Zdeněk Nnvrátíl, starosta 

VtC: l nvestičnf záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. zaměřený na město Lďár nad Sázavou 

Vážený pane starosto, 

V návaznosť na mé jednání s Ing. Josefem r<lementem ze dne 29. 8. 2017 si dovolují shrnout investiční 
Lo.měr společnost i T-Mobíle Czech Republic a.s. zaměřený na město Žďár nad Sazavou. Cílem tohoto 
zámě1 u je vybudovat do roku 2021 vysokorychlostní připojení s rychlostí až 1 Gbps jeí o ude postupně 
dostupné všem obyvatelům a firmám města a zpřistu p í nejnověj ší technologie i dalším obd n 

v regiont... 

Ve městč oylo zakresleno 5 polygonů, kde je v záměru společnosti T-Mobile Czcch Rcpublic a.s. 
investovat do tech1ologic optického přtpojen í al do bytu resp. rodinného domu s označen ím r Tl H 
(Fiore to the hor ne). Tal o tec,hnologie nab1z1 internetové připojení rychlostí až · 000 Mbps a sa'Tlozřcjmě 

i televizi 21 . století. Vsechny tyto investice, jimiž chce T Mobile p:ispět k naplňování programu v oblasti 
internetízace měst a obci, jsou vlastními investicemi společnosti . 

v.., nudo án ' zmínčné s'tt muže.", řadu př '10su pro město a jeho obyvatele, i pro rozvoj r~ionu . Pokrytr 
mčs o Žoár nad Sázaliou a postavení o gitálmho uzlu v něm vytvorí výhodné P' dmínky pro případné 
rozšírcní do okolních ob~ . Dostupno~t vysokorychlostního připojení pak můze pozitivně ovliv11it 
ro7hodovánt potencialních investor ů . Vystavba optické sítě do rodinných domu resp. bytů ·1av1c 
vý.:: 'Jamně zhodnotí tyto ne movitostí. 

Výstavba bude samo7iejmě přizpůsobena urballistické'Tlu plánu města a poó tá s rezervami 'la pok•ytí 
v nových lokalitách. p~:pade, že dojd1... k dohodč mezi TMC7. a mostem, rádi bychom co nejdříve 
započa l i s přJpra\iOU projokto e dokumentace pro územní rozhodnutí. V roce 2018/ 19 ·sme pak 
připraveni realizovat \Ybl a'1é části dle priložené mapy polygonO. 

Aktuálnč mám(\ po vybudování hírastruktury v planu poskytovat koncovym u.livatelwn služby 
konektivity do in'crnetu, kvalitn' televizi ve ·tk kvalitě a další služby, které budou zákazníci vyzado at 
např . ch:ytrá domacnost, pevná linka aj.. o budoucna buoeme nab1zené po·tfolio služeb rozšiřovat tak, 
:ak půjde techno ogic k~' ~voj. 

Jsme pf"lpraven ' udčlat n-aximum pro to, aby došlo k dohodě me7i městem a naší společností, a 
následne pa~ k brú é 1ealizaci celého invc.sti{";ního zamčr u. / ádáme tímto radu mčsta o projednáni, 
';chvúlc ·ní U o ř ipoll' ll'lkování popsaného Lárnéru. 

V případě ;akýchkoíi dotazu jsem Vám k di~pozici . 

pozdravem 

Ing. Marek Planeta 
Specialista ftzení investičn'ch projek j 
T-Mob;!c Cz(·Ch Republic a.s. 
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OLT 63103 Žďár nad Sázavou Tomáš lipka 
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