Obec Luběnice
Luběnice 140
783 46

V Luběnicích dne 13. 7. 2022

Informace k výstavbě optické sítě v obci Luběnice
Vážení spoluobčané,
začátkem července byly postupně zahájeny práce na výstavbě optické sítě v naší
obci. Stavebníkem je firma Sprintel s.r.o. (Svatoplukova 3725/60a, 796 01
Prostějov), která bude optickou síť vlastnit a zároveň následně provozovat. Během
následujících dnů/týdnů Vás bude kontaktovat zástupce této společnosti, se kterým
se dohodnete na konkrétním místě přivedení přípojky optického kabelu k Vašemu
rodinnému domu. Zřízení přípojky k optické síti je dobrovolné a zdarma. Je zcela na
Vás, zda se rozhodnete tuto službu následně využívat. Doporučujeme však využít
přítomnosti pracovníků firmy.
Celá stavba je rozdělena na dvě části. První část bude dokončena a zprovozněna
v podzimních měsících tohoto roku. Zahrnuje realizaci těchto úseků v následujícím
pořadí:
1) ulice na Slatinice (úsek od RD č.p. 171 – RD č.p. 115)
2) OÚ + jižní část návsi (úsek od OÚ – RD č.p. 14)
3) ulice Do Důlků + severní část návsi (úsek od RD č.p. 132 – RD č.p. 35)
4) ulice k MŠ (úsek od RD č.p. 70 – RD č.p. 133 a 53)
Druhá část stavby zahrnuje zbytek obce a bude realizována v první polovině roku
2023 (o podrobnějším harmonogramu prací Vás budeme informovat).
Úseky jsou orientační a jejich rozsah se může mírně lišit v závislosti na postupu
výkopových pracích. Přístup k Vašim nemovitostem bude po dobu trvání stavby (až
na nezbytně nutnou dobu překopu vjezdu nebo přístupového chodníku)
zajištěn. Termín překopu vjezdu s Vámi dohodne pracovník firmy Sprintel.
V případech, kdy to bude technicky možné, bude pod Vaším vjezdem nebo
přístupovým chodníkem proveden řízený protlak nebo využita stávající chránička.
Podrobnější dotazy technického charakteru Vám na požádání zodpoví pracovník
firmy Sprintel pan Kolčava (tel.: 735 755 457) nebo pan Cetkovský (tel.: 774 444 722).
V případě jakéhokoliv problému se můžete kdykoliv obrátit na starostu obce (732 636
298).
J.Blaho, v.r., starosta obce

