


 

  StrejdaNet s.r.o. 

K Nedvězí 107, Královice, 104 00 Praha 10 

   info@strejda.net 

 

Strejda.Net s.r.o., IČO: 03468054, DIČ: CZ03468054, spisová značka: C 339637 vedená u Městského soudu v Praze 

K Nedvězí 107, Královice, 104 00 Praha 10, www.strejda.net, info@strejda.net, ID datové schránky uunqs39 

 

Dobrý den, 
 

Vaše obec patří mezi místa v České republice, která nemají přístup k vysokorychlostní datové síti. Naše společnost, 
Strejda.Net s.r.o., se rozhodla tuto skutečnost změnit. Nabízíme Vám, že na vlastní náklady  vybudujeme optickou 

přípojku až k Vám zcela ZDARMA. Zda této šance využijete, záleží jen na Vás! 

Představení záměru: 

Naším cílem je vybudovat ve Vaší obci optickou datovou síť, která umožní využívat vysokorychlostní připojení 
k internetu až 1 Gbit! Tím to ale nekončí! Radovat se můžete i z nabídky souvisejících služeb, jako jsou například 
digitální HD TELEVIZE se službou zpětného sledování nebo telefonování přes internet!  

V tuto chvíli probíhají projekční práce. Způsob vedení jednotlivých tras závisí právě na Vás! Máte zájem stát se 
součástí projektu? Stačí nám poslat odpovědní lístek a vše ostatní zařídíme.  

Nediktujeme žádné složité podmínky. Jednoduše připojíme ty, kteří nám souhlas udělí. Udělením souhlasu se navíc 
nezavazujete k odebírání našich služeb ani nedáváte souhlas se zahájením prací na Vašem pozemku. V případě 
souhlasu Vás v dostatečném předstihu před zahájením prací navštívíme a domluvíme si konkrétní způsob vedení 
trasy přípojky i termín realizace prací.  

Termíny zprovoznění: 

Výstavbu sítě plánujeme zahájit na přelomu roku 2021 – 2022. Během výstavby zajistíme průběžné zprovozňování 
služeb. O všem Vás budou informovat naši obchodní zástupci nebo projektová společnost Greycom s.r.o. 

Máte-li zájem o naši nabídku, zde je malá rekapitulace: 

Velice nás těší, pokud jste se rozhodli pro bezplatné přivedení optické přípojky. Postačí, když nám na níže uvedené 
kontakty zašlete vyplněný a podepsaný souhlas, který najdete spolu s tímto dopisem. Vše ostatní zajistíme my.  

 

Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat! 

Prosím neváhejte kontaktovat s Vašimi případnými dotazy pověřenou osobu: 

Veronika Kautská, tel: +420 731 709 525, e-mail: veronika.kautska@greycom.cz 

Podepsaný souhlas můžete zaslat na projekční společnost 2 způsoby: 

▪ elektronicky na e-mail: veronika.kautska@greycom.cz 

▪ písemně na adresu: Greycom s.r.o., Prosecká 817/82, 190 00 Praha 9 -Prosek 

 

Těšíme se na spolupráci a přejeme Vám krásný den! 
 

 

 

Jan Záležák, jednatel Strejda.Net s.r.o. 

https://strejda.net/

