Město Přeštice
Rada města Přeštice vydává tato

Pravidla rady města č. 3/2018,
kterými se stanoví pravidla pro pronájem pasivních částí optické sítě
v majetku města Přeštice

Článek I.
Obecná ustanovení
1. Tato pravidla platí pro pronájem pasivních částí optické sítě v majetku města Přeštice.
2. Pronajímaná délka trasy se stanoví podle skutečného vedení kabelu/mikrotrubičky
(geodetické zaměření, MISYS, znalost trasy) mezi požadovanými koncovými body,
přičemž se do této délky nezapočítává rezerva kabelů, příp. mikrotrubiček u koncových
bodů.
Článek II.
Ceny pronájmu
1. pronájem optického vlákna mezi dvěma koncovými body (sloupky, kabelové komory,
budovy atp.)
 2,- Kč/m pronajímané délky/měsíc/vlákno
2. pronájem mikrotrubičky mezi dvěma koncovými body
 10,- Kč/m pronajímané délky/měsíc/mikrotrubička
Zájemce si musí na své náklady zajistit zafouknutí jím požadovaného optického kabelu do
pronajímané mikrotrubičky, tento musí být po skončení nájmu buď nájemcem na jeho
náklady demontován, případně po dohodě bezúplatně převeden do vlastnictví města.
3. Je-li v požadované trase instalována jen
 HDPE chránička:
zájemce musí do HDPE chráničky na své náklady instalovat svazek min. 5 mikrotrubiček
průřezu 10/8 mm (nebude-li ve smlouvě dohodnuto jinak). Následně si nájemce může
pronajmout jednotlivé mikrotrubičky (viz bod 2. tohoto článku) za cenu sníženou o 2,Kč/m pronajímané délky/měsíc.
4. Veškeré ceny pronájmů jsou uváděny bez DPH.

Článek III.
Doba pronájmu
1. Doba pronájmu bude vždy stanovena na dobu neurčitou. Výpovědní dobu lze v nájemní
smlouvě sjednat v rozpětí 6 kalendářních měsíců podle potřeby nájemce.
Článek IV.
Podnájem
1. Pronajaté optické vlákno je zakázáno podnajmout nebo bezúplatně poskytnout dalšímu
subjektu.
2. Pronajatou mikrotrubičku, případně i jednotlivá vlákna v ní umístěná, lze podnajmout
nebo bezúplatně poskytnout dalšímu subjektu pouze se souhlasem města.
Článek V.
Postup pro zájemce o pronájem
1. Žádost o pronájem pasivních prvků ve vlastnictví města podává zájemce radě města
Přeštice, přičemž v této žádosti musí být jasně specifikován požadovaný předmět nájmu
(trasa, počet vláken, mikrotrubiček atp.).
2. Po schválení záměru pronájmu bude tento záměr v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích zveřejněn na úřední desce městského úřadu.
3. Po uplynutí zákonné doby zveřejnění bude sepsána mezi městem a zájemcem smlouva o
pronájmu v souladu s těmito pravidly.
Článek VI.
Ostatní ujednání
1. Veškeré případné potřebné propojovací optické kabely musí poskytnout nájemce, které
mu budou po ukončení nájmu vráceny.
2. Veškeré případné další náklady nutné pro uskutečnění požadovaného nájmu hradí
nájemce, nebude-li ve smlouvě z důvodu veřejného zájmu výslovně uvedeno jinak.
3. Předmět nájmu musí být po ukončení smlouvy předán městu v neporušeném stavu.
Případná způsobená škoda na majetku města jde k tíži nájemce.
4. Veškeré náklady spojené s opravou a údržbou v průběhu nájmu hradí nájemce.
5. Další podmínky včetně podmínek platby za předmět nájmu, případného zveřejnění
smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nebo ochrany osobních údajů
podle platných právních předpisů budou upřesněny v nájemní smlouvě.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato pravidla byla schválena radou města Přeštice usnesením č. 373/2018 ze dne 25. 6.
2018.
2. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2018.
3. Rada města si vyhrazuje právo v odůvodněných případech udělit výjimku z těchto
pravidel.

V Přešticích dne 29. 6. 2018

Marek Krivda v. r.
místostarosta

Mgr. Karel Naxera v. r.
starosta

