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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Kraj Vysočina se dlouhodobě angažuje v problematice rozvoje vysokorychlostního internetu na
svém území. Prostřednictvím Fondu Vysočiny již více než 10 let podporujeme výstavbu
datových sítí obcí, budujeme krajskou optickou síť ROWANet a z dotačního fondu ROP
Jihovýchod byla podporována výstavba tzv. NGA sítí.
Zlepšování dostupnosti internetu je i nadále jednou z našich priorit.
Od roku 2015 probíhá na úrovni státu diskuze o plošné podpoře datových sítí (dotace OPPIK do
NGA sítí). Součástí přípravy podmínek dotací je aktivita Českého telekomunikačního úřadu
(ČTÚ), kdy na jaře roku 2016 provedl mapování ČR ve smyslu aktuální a budoucí dostupnosti
vysokorychlostního internetu.
Zatím neexistují definitivní výstupy mapování. Na webu ČTÚ je k dispozici předběžná mapa
výsledků.
Viz http://www.ctu.cz/tiskova-zprava-ctu-uzavrel-prvni-etapu-mapovani-siti-nga
Protože se Kraj Vysočina prostřednictvím odboru informatiky chce aktivně zapojit do oponentury
výsledků mapování v procesu tzv. veřejné konzultace, žádáme Vás tímto o součinnosti.
Naším cílem je získat co nejobjektivnější přehled o skutečné dostupnosti vysokorychlostního
internetu na Vysočině. Výstupy chceme do budoucna využít mimo jiné i při hodnocení žádostí o
finanční podporu grantů Fondu Vysočiny (program Infrastruktura ICT) a také zvažujeme další
formy podpory tzv. bílých míst (např. výstavbou krajské sítě ROWANet).
Dovolujeme si Vás proto požádat o kontrolu výsledků mapování ČTÚ na území Vaši obce. Pro
lepší přehlednost jsme poměrně nekvalitní podklad ze strany ČTÚ alespoň umístili do mapy
území. Jednotlivé barevné polygony odpovídají typicky katastrálním územím.
Výslednou mapu najdete na adrese:
https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=a1c747fb7201441e8aa406f56b591aab

Pokud se domníváte, že reálná dostupnost internetu ve Vaší obci neodpovídá zjištění ČTÚ,
napište nám prosím svůj názor včetně krátkého komentáře o skutečné dostupnosti internetu na
adresu jirakova.k@kr-vysocina.cz (kontakt http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/osoba/jirakova)
O Vaši reakci prosíme do 12. 8. 2016
S pozdravem
MUDr. Jiří Běhounek
Hejtman Kraje Vysočina
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