MĢsto Humpolec, MĢstský úƎad Humpolec, Horní námĢstí 300, 306 22 Humpolec
Vážení spoluobþané,
je nám ctí, že Vás mĤžeme oficiálnČ informovat za samosprávu mČsta Humpolec acelý MČstský úĜad Humpolec o již
probíhajících dokonþovacích pracích na první fázi realizace projektu zbudováníkomplexní komunikaþní optické
metropolitní sítČ Humpolec, která bude oficiálnČ spuštČna do plného provozu v záĜí letošního roku.
Cílem metropolitní sítČ Humpolec je vybudování infrastruktury datové telekomunikaþní sítČ, která spojuje vlastní
budovy mČstského úĜadu, ostatní instituce spravované mČstem (základní školy, mateĜské školy, MČstské informaþní
stĜedisko a jeho dílþí þásti – informaþní stĜedisko, knihovnu, muzeum, kino), dále instituce spravované Krajem
Vysoþina (Hasiþský záchranný sbor, Správu a údržbu silnic, Gymnázium dr. A. Hrdliþky, ýeskou zemČdČlskou
akademii), komerþní subjekty (firmy a živnostníky) a v neposlední ĜadČ i veĜejnost a domácnosti. Celá síĢ bude
Ĝízena z novČ zbudovaného datového centra s nepĜetržitým dohledem, zajištující vysokou dostupnost a maximální
spolehlivost. Její služby se tak mohou dotknout nejen nČkolika desítek institucí a firem, ale i tisícĤ obþanĤ v našich
domech, bytech, domácnostech, bez rozlišení vČku þi povolání.
Bylo by dobré uvést, co nám všem vlastnČ tato metropolitní síĢ HumpolecmĤže pĜinést a nabídnout– tedy alespoĖ ve
zkratce:
- Vysokorychlostní pĜipojení k internetu na bázi optických kabelĤ a nejmodernČjších technologií s životností v Ĝádu
nČkolika desítek let a s rychlostí pĜenosu v mnohonásobcích dosavadních služeb poskytovatelĤ v našem mČstČ,
a to za dostupné souþasné ceny, nabízené všem uživatelĤm i do domĤ þi do firem
- Další telekomunikaþní možnosti vþetnČ bezplatného telefonování
- Moderní digitální televizní vysílání, tzv. IP televizi
- Vlastní regionální mČstské televizní vysílání
- Firmy a instituce uvítají napĜ. možnosti pĜenosu kamerových záznamĤ na dálku ve vysoké kvalitČ pro zvýšení
bezpeþnosti ve mČstČ
- Nabízí se možnost živého pĜenosu z veĜejných akcí, regionálních událostí, sportovních utkání v tenise, fotbalu a
jiných sportovních disciplínách, kulturních akcí v mČstČ, veĜejná jednání samosprávy mČsta a dalších aktivit
oficiálního i neoficiálního rázu
- NároþnČjší subjekty mohou zvýšit úroveĖ informaþních technologií napĜ. moderním pĜístupem pĜesunutím serverĤ
þi zálohování mimo vlastní dĤm nebo areál
DĤležité je zmínit, že zatímco podobné metropolitní sítČ jsou ve velkých statisícových mČstech již standardem,
mČsta naší velikosti si vzhledem k vysokým nákladĤm na zbudování potĜebné infrastruktury takové projekty
nemohou þasto dovolit vĤbec nebo velmi omezenČ. Proto jsme rádi, že po mnoha letech úporné práce a snahy se
nám podaĜilo takovou síĢ zbudovat v Humpolci.
PodČkování patĜí všem zainteresovaným, RadČ mČsta a Zastupitelstvu mČsta za podporu realizace projektu, Vám
obþanĤm za Vaši shovívavost pĜi negativních vlivech a dopadech výstavby, která þasto díky nutnosti výkopových
prací mĤže þásteþnČ omezovat náš komfort pohybu a dopravu, i realizátoru technické þásti a provozovateli služeb,
spoleþnosti Metropolitní síĢ Humpolec spol. s r.o., která dodržuje nejednoduché legislativní požadavky a Ĝeší projekt
na vysoké technické úrovni.
Pro lepší pĜedstavu o rozsahu celého díla je níže uvedeno alespoĖ nČkolik hodnot, které vychází z projektové
dokumentace a vlastní realizace.
V rámci realizace projektu je spotĜebováváno 35 km zemních chránících HDPE trubek, 208km mikrotrubek, 450 km
optických kabelĤ. Rozpoþet celého projektu se pohybujev hodnotČ ĜádĤ nČkolika milionĤ korun.
Probíhalo mnoho jednání s majiteli pozemkĤ, pĜes nČž jsou spoje vedeny, bylo nutno z dĤvodu 100% dodržování
norem aktivnČ komunikovat s provozovateli ostatních „síti“ (voda, plyn, energetika, telekomunikace), dodržovat
stavební legislativu. Samotné práce byly projektovány s ohledem a dĤrazem na minimální vliv omezení pohybu
v místech provádČní výkopĤ þi minoritní omezení dopravy.
Jsme plnČ pĜesvČdþeni, že právČ Vy,obyvatelé Humpolce, pĜivítáte nejvíce nové možnosti metropolitní sítČ
Humpolec pro zvýšení vlastního osobního komfortu, rozvoji podnikání þi zkvalitnČní vlastních nabízených služeb
svým odbČratelĤm.Metropolitní síĢ umožní rozvoj schopností žákĤ a studentĤ ve školních i mimoškolních a
volnoþasových þinnostech, rozšíĜení informovanosti a komunikace všech obyvatel, a to vþetnČ sociálnČ ohrožených
skupin jako jsou tČlesnČ, zdravotnČ a jinak postižení a senioĜi, pĜi jejich efektivnČjším zaþlenČní do spoleþnosti.
Jde nám všem o stejnou vČc, a to zlepšení životních podmínek a možností v našem mČstČ.
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