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Žádost o součinnost při zavádění vysokorychlostního internetu optickou sítí ve 

vaší lokalitě 
 

 
 

  INFOS ART s.r.o. pobočka: Barákova 5, 796 01 Prostějov, IČO 25849638 
 
 

V nejbližších dnech budou ve Vaší lokalitě prováděny výkopové práce za účelem položení 
optického kabelu pro zavedení vysokorychlostního internetu. 

V případě vašeho zájmu o zavedení optického kabelu do vaší nemovitosti bude postupováno 
následovně: z centrálního výkopu bude optický kabel veden přes váš pozemek v hloubce 50 cm 
k vaší nemovitosti a to v místech, které si určíte. Zavedení kabelu do vnitřních prostor bude 
provedeno průvrtem o průměru 2 cm skrze základ budovy a zakončeno krabičkou o rozměrech 
25x18x7cm. Průvrtem nedojde k porušení fasády ani podezdívky. Vhodné místo pro umístění 
krabičky pro zakončení kabelu je sklep, garáž, chodba nebo místnost přízemního podlaží.  

V případě vašeho zájmu o využití vysokorychlostního internetu či kabelové TV, bude z této 
krabičky následně vyveden signál datovým kabelem k vašemu modemu. Aktuální ceny za využití 
internetu naleznete na stránkách www.infos.cz 

Veškeré náklady spojené se zavedením optického kabelu do vaší budovy jsou v této výstavbě 
plně hrazeny společností INFOS ART s.r.o., pro vás tedy ZDARMA. Zavedením optického 
kabelu do budovy se K ZAPOJENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍHO INTERNETU NEZAVAZUJETE, avšak 
zhodnotíte vaši nemovitost a připravíte ji na budoucí potřeby moderního telekomunikačního 
připojení.  

Přiložený a vámi vyplněný (okopírovaný, mobilem vyfotografovaný)  
„Souhlas se zavedením optického kabelu“ 

prosím zašlete emailem na kyr@infos.cz nebo doručte do schránky na naši adresu v Barákově 
ulici č. 5, Prostějov. 

Pozn.: pozdější realizace přípojky po ukončení projektu je technicky a časově náročná (čekací 
lhůty až 1 rok) a je zpoplatněna 

 

V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky nebo emailem. 

Kontakt:  
Ing. Milan Kýr 
INFOS ART spol. s.r.o., Barákova 5, Prostějov 
email: kyr@infos.cz    
mobil: 737 338 344 
 
Za Vaši spolupráci děkujeme. 
S pozdravem tým INFOS ART s.r.o.  


