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Obec Březolupy, okr. Uherské Hradiště 
Březolupy č.p.90,   687 13,  

 

O Z N Á M E N Í 
 

Obec Březolupy zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, záměr o nájmu: 

 
- podzemních chrániček v centrální části obce Březolupy přibližně mezi 

kempem ( č.p. 474 ) a zámeckou budovou ( č.p. 90 ), podél silnice II/497, 
ve vlastnictví obce Březolupy, za účelem poskytování služeb 
elektronických komunikací. 

 
Podmínky poptávkového řízení: 
 
Zadavatel: obec Březolupy (majitelem trubiček – podzemních chrániček je obec Březolupy ) 
Záměr: město Březolupy chce sjednat nájem chrániček ve svém vlastnictví na území obce 
Březolupy za účelem poskytování služeb elektronických komunikací ( internet, IPTV, volání  
apod. ) pro obyvatele resp. zákazníky z Březolup tak, aby byla přitom umožněna konkurence 
při poskytování služeb. 

 
Poskytování informací: 
1. Aktuální délka položených chrániček činí do 2 500 m s dostupností přibližně pro 30 

rodinných domů a 7  podnikatelských objektů na trase kemp – zámecká budova. 

Upozorňujme, že souběžně s našimi chráničkami si v tomto úseku připokládal své 

chráničky i jiný vlastník  ( Jaroslav Ševeček,  IČ 461 98 911 ). 

2. Aktuální rozsah i lokalizaci vedení podzemních chrániček, které jsou předmětem 

pronájmu, je patrný z technických příloh tohoto oznámen ( tabulka HDPE: popis komor a 

délek, situační výkres z PD pro stavebního povolení ), případně lze požádat Zadavatele o 

jejich upřesnění např. emailem na obec@brezolupy.cz 

3. Tento záměr se vztahuje i na případný pronájem v budoucnu pokládaných obecních 

chrániček, toto navýšení rozsahu pronájmu však není pro zadavatele závazné. 

4. Obec Březolupy umožní rozšiřování optické sítě na vlastní náklady zájemce pouze 

za dále dojednaných podmínek. 

Požadavky zadavatele: 
5. Zprovoznění FTTH sítě a skutečná připravenost k aktivacím přípojek pro koncové 

zákazníky do 6 týdnů od předání posledních podzemních chrániček (v předané části sítě, 

poslední úsek se předpokládá předat k 04/2022 ). 

6. K připojení koncových klientů je zájemce povinen primárně využívat síť FTTH. 

7. Navržená technologie musí umožnit připojení koncového klienta rychlostí min. 1 Gbps. 

8. Zájemce musí na navržené technologii poskytovat „Triple-play“ služby, tj. internet, volání a 

plnohodnotnou IPTV po celou dobu trvání smlouvy. 

9. Zájemce realizuje a zprovozní aktivní i pasivní technologii pro provoz sítě na vlastní 

náklady  to včetně např. i průchodu přes základy resp. nosnou stěnu  objektu koncového 

zákazníka 

10. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s minimální dobou trvání 5 let. 

 

11. Zájemce předloží nabídku na podatelnu Obecního úřadu Březolupy, Březolupy č.p. 

90 v obálce s nápisem „NEOTVÍRAT OPTIKA 2021_01„, nebo dle svého uvážení 

běžným emailem na obec@brezolupy,cz či datovou schránkou v termínu do středy 

16.02.2022 do 16:55 hodin. 
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Nabídka zájemce bude obsahovat: 

12. Specifikaci použité technologie pro poskytování služeb elektronických komunikací 

prostřednictvím optické sítě typu FTTH. Dále popis navrženého technického řešení 

vč. použité technologie a technických parametrů souvisejících s kvalitou 

poskytovaných služeb elektronických komunikací (aktivní i pasivní technologie 

zůstane v majetku zájemce). 

13. Cenovou nabídku na pronájem chrániček ve vlastnictví obce Březolupy za účelem 

poskytování služeb elektronických komunikací, cenu nájmu odvíjet od počtu 

koncových přípojek s rozlišením na aktivní (je za ní platící zákazník) a pasivní (není 

za ni platící zákazník). 

14. Maloobchodní (včetně DPH) a velkoobchodní (bez DPH) ceník služeb elektronických 

komunikací včetně ceny a termínu aktivace služeb poskytovaných maloobchodně i 

velkoobchodně, SLA podmínek pro poskytování maloobchodních a velkoobchodních 

služeb (a sankcí za jejich porušení) a podmínek při poskytování těchto služeb 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu 2015/2120, vzor smlouvy o 

poskytování služeb el. komunikací, Všeobecné podmínky poskytování služeb 

elektronických komunikací, technické řešení má umožnit velkoobchodní přístup 

dalším poskytovatelům služeb el. komunikací přes peeringový uzel alespoň 

v Březolupech a v Praze. 

15. Podepsaný návrh smlouvy n0a pronájem chrániček ve vlastnictví obce Březolupy za 

účelem poskytování služeb elektronických komunikací 

16. Minimálně 3 reference FTTH sítí zájemce srovnatelného rozsahu ( min 50%  z 

předpokládaného počtu přípojek, tj. min 18 rodinných domů či jiných odběrných míst )  

realizované za poslední 5 let s uvedením počtu přípojek. 

Všechny reakce (formou odpovědi, formou odkazu, např. na smlouvu, či jiné 
písemné sdělení) na podmínky bodů 1 – 17 zpracuje uchazeč do přehledné 
tabulky v příloze této výzvy. Příloha na vyžádáni také na obec@brezolupy.cz 
 

Tento záměr byl schválen Radou obce Březolupy usnesením č. 90/2021 z 15.11.2021   a 
95/2022 z 05.01.2022 
 

 

V Březolupech dne: 31.01.2022 

 
 
 
 

Za obec Březolupy Ing. Petr Kukla, starosta obce  
 
 
 
 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 01.02.2022 
Předpokládaný datum sejmutí z úřední desky: 17.02.2022 
Sejmuto z úřední desky dne:         
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