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V Kroměříži 18. 9. 2013 

Město Kroměříž 

Velké náměstí 115 

767 01 Kroměříž 

 

Pavel Štefan 

Člen osadního výboru místní části Kotojedy  

Kotojedy 105 

767 01 Kroměříž 

 

Projekt zřízení volného internetového přístupu via WIFI HotSpot – Kotojedy náměstíčko 

 

 Obracím se na Vás v zastoupení Osadního výboru místní části Kotojedy, s následující návrhem. 

Společnost NWT a.s., jako stávající poskytovatel internetového připojení pro Město Kroměříž, 

obdobné volné WIFI HotSpoty již provozuje v lokalitách pokrývajících například Velké náměstí, 

Kovářská ulice, Hanácké náměstí, atd. 

 

Shodné řešení bychom chtěli realizovat i pro Kotojedy, respektive centrální část, kde se nachází 

kaplička, hospoda a venkovní posezení. Viz obrázek 1 -  situační mapka zamýšleného pokrytí. 

Jednak je tato lokalita v letních měsících hojně využívána jako zastávka při cyklo výletech, koná se 

zde několik místních, tradičních akcí, v průběhu celého roku je místní hospoda využívána pro 

polední stravování a v neposlední řadě zde probíhají jednání nového osadního výboru. Poznámka: 

prakticky většina zápisů osadního výboru z jednání, plánování místních akcí a celková komunikace, 

byla převedena výhradně do elektronické podoby. Realizace zamýšleného WIFI HotSpotu by zcela 

jistě zase o kousek zlepšila místní, zamýšlené služby a jejich rozvoj. Také s ohledem na to, že 

bohužel lokalita Kotojedy již není prakticky v dosahu 3G mobilní sítě, která by nabídla relativně 

rozumné přístupové rychlosti. Platí pro všechny operátory.  
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V případě, že by NWT nedokázalo v rámci, již městem Kroměříž čerpané a hrazené internetové 

konektivity, přípojný bod v  Kotojedech realizovat, existuje možnost oslovit internetového 

poskytovatele, který má v zamýšlené lokalitě již vybudovanou infrastrukturu. Jako přidanou 

hodnotu celého řešení lze použít zařízení, které v rámci volného přístupu, všem kdo se připojí, 

bude zobrazovat definované sdělení jako úvodní stránka. To lze po definovaném časovém úseku 

pravidelně opakovat. Například stránky místní části, speciálně vytvořenou stránku zobrazující 

jakékoliv užitečné informace, atd. Možnosti jsou prakticky neomezené a rozhodně by se 

nejednalo pouze o samostatný volný přístup do sítě internet. 

 

Po technické stránce, dodávky routeru, jeho konfigurace, vytvoření reklamní úvodní stránky, 

jednání s internetových poskytovatelem, atd., to vše jsem schopný odborně zastoupit. 

 

 

Obrázek 1 - situační mapka zamýšleného pokrytí 
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Odhadované náklady na realizaci: 

1. Varianta internet od NWT a.s. 

• Cena za přípojku již hrazena městem Kroměříž 

• Vybudování rádiového spoje Kroměříž – Kotojedy 

• Koncové zařízení pro potřeby WIFI HotSpotu 

• Do 15.000 Kč bez DPH 

 

2. Varianta internet od místního poskytovatele 

• Cena za přípojku se pohybují do 330 Kč bez DPH / měsíčně  

• Koncové zařízení pro potřeby WIFI HotSpotu 

• Do 10.000 Kč bez DPH + roční platba za internetovou přípojku (cca 4.000 Kč bez DPH) 

V případě jakýkoliv dotazů jsem k dispozici na níže uvedených kontaktech, případně preferuji 

osobní projednání a představení popsaného záměru. 

Děkuji 

 

S pozdravem 

Pavel  ŠTEFAN 

člen osadního výboru Kotojedy 

[T] +420 720 755 884 [E] pavel@ipreseni.cz [E] pavel.stefan@gmail.com 
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Pavel Štefan 


