Statutární město Brno
Městská část Brno – Útěchov

Vážení spoluobčané,

tato informace se týká těch, kteří jste připojeni na obecní internet. K dnešnímu dni je připojeno 170
domů (z celkového počtu 270), což atakuje funkčnost naší sítě, resp. někteří již máte problémy se
standardním připojením a užíváním. Abychom byli opět všichni spokojeni musíme přikoupit od
Českých radiokomunikací vyšší konektivitu, a to konkrétně o 75 tisíc Kč ročně. Proto jsme po
jednáních se společností Topnet, která tuto síť vybudovala a která do listopadu 2016 fungovala
perfektně přistoupili k tomuto řešení:
1. přibližně 76% uživatelů přenáší měsíčně méně než 100 GB. Tito budou platit nadále tradiční
zálohu ve výši 230 Kč za měsíc
2. přibližně 14% uživatelů přenáší měsíčně 100 až 150 GB – pro ně je určena sazba ve výši 400
Kč měsíčně
3. a konečně přibližně 10% uživatelů přenáší 150 až 350 GB měsíčně – pro ně je určena sazba
700 Kč měsíčně
V měsíci lednu 2017 nás kontaktujte nejlépe mailem, případně telefonicky, abychom vám mohli sdělit
do které kategorie za celý rok 2016 příslušíte a jakou tedy máte zaplatit zálohu na rok 2017. V lednu,
dnes mám potvrzeno, že to bude v poledne 10. 1., z obecních prostředků navýšíme zmíněnou
konektivitu a vy, kterých se bude týkat navýšení sazby, máte celý měsíc prostor k řešení – zda si
připlatíte, nebo zda přejdete k jinému provozovateli. Jen pro představu: plnohodnotný celovečerní
film zabírá max. 2 GB, jsou mezi námi uživatelé, kteří stáhnou více než 200 filmů měsíčně. Pro
takovéto chování, až podnikání, nebyla naše síť zamýšlena a obci zákonně nepřísluší takového konání
dotovat… A rovněž tak by nebylo korektní rozhodnutí navýšit plošně poplatek o 400 Kč ročně všem,
protože min. tři čtvrtiny uživatelů jsou v nejnižší kategorii.
Vzhledem k těmto ekonomickým souvislostem musíme letos trvat na zaplacení celoroční zálohy do
31. ledna 2017.
utechov@volny.cz
tel.: 541 239 135

