
 

 

Vážení zákazníci, 

V současné době ve Vaší obci probíhá výstavba optické vysokorychlostní internetové sítě Strejda.NET 

technologií GPON. Prosím, vyberte si při realizaci z následujících variant možnosti realizace Vašeho 

nového připojení k síti internet: 

 

1. Zakončení kabelu před pozemkem 

V případě, že nebudete mít zájem o připojení v současné době ani jej neplánujete do 

budoucna, je možné ukončit konektivitu ještě před Vaším pozemkem do kabelové komory. 

Z této komory pak bude možné v případě budoucího rozhodnutí na náklady majitele budovy 

dokončit venkovní zemní práce a následně budovu připojit. V případě takového následného 

rozhodnutí bude doba realizace od podepsání smlouvy v horizontu 3 - 6 měsíců s ohledem na 

kapacitní a povětrnostní podmínky. 

 

2. Zakončení kabelu před budovou 

V případě, že nebudete mít zájem o připojení v současné době ani jej neplánujete do 

budoucna, je možné ukončit konektivitu do kabelové komory u paty Vaší budovy. Z této 

komory pak bude možné v případě budoucího rozhodnutí na náklady majitele budovy dokončit 

instalační práce. V případě následného rozhodnutí bude doba realizace od podepsání smlouvy 

v rámci 1 - 2 měsíců s ohledem na kapacitní podmínky. 

 

3. Zakončení konektivity na vnějším opláštění budovy 

V případě, že máte zájem o připojení a chcete minimalizovat zásahy uvnitř budovy, bude 

konektivita v rámci výstavby zakončena v optickém spojovacím boxu na dohodnutém místě na 

vnějším opláštění budovy. Rozměry boxu jsou 225 x 220 x 50 mm. Po dokončení výstavby Vás 

následně budou kontaktovat naši pracovníci, kteří si s Vámi domluví si termín a další podmínky 

instalace jako je vnitřní kabeláž a služby, o které máte zájem. Tyto vnitřní práce nebudou 

probíhat v průběhu výstavby venkovních rozvodů s ohledem na nutnost minimalizovat dobu 

na dokončení celé výstavby. Náhled optického spojovacího boxu je na následujícím obrázku 

 

 

 

 



 

 

4. Zakončení konektivity uvnitř budovy 

V případě, že máte zájem o připojení a chcete minimalizovat zásahy do pláště budovy, bude 

konektivita v rámci výstavby zakončena v optické spojovací zásuvce na dohodnutém místě na 

vnitřní straně opláštění budovy. Rozměry optické zásuvky jsou 100 x 70 x 30 mm. Po dokončení 

výstavby Vás následně budou kontaktovat naši pracovníci a domluví si termín a další podmínky 

instalace jako je vnitřní kabeláž a služby, o které máte zájem. Tyto vnitřní práce nebudou 

probíhat v průběhu výstavby venkovních rozvodů s ohledem na nutnost minimalizovat dobu 

na dokončení celé výstavby.  Náhled optické zásuvky je na následujícím obrázku 

 
 

 


