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pokřytia §ignálom v obci vy§oká nad Kysucou, miestía časťvyšný

Kelčov
obec Vysoká nad Kysucou sa nachádza v sevelozápadnej časti slovenskej republika, v západnej
časti okesu Čadca. Je to obec kopaničiarskeho chaťakteru s miestnymi časťami vyššieho \aýZnamu a
osovou ástavbou územia, Dopmvnou osou obceje cesta IIl487, ktorá v susednej obci nadviizuje na cestu
l. hiedy, čo našej obci d.íva tanzitný chalakter. obec tak Iežína spojnici cesty I. triedy medzinlírodného
!ýmamu a mesta Tulzovka. obec má celkovo 2 610 obyvatelbv a v miestnej časti vyšný Kelčov, kde je
dlhodobý problém S pokrytím mobilným signálom, má trvalý pobyt 504 obyvate]'ov a množstvo chatárov
a o§ób, zdržiavajúcichsa v danej lokalite. PŤoblém s pokr}4ím máme v miestnej časti Vyšný Kelčov z
dóvodu geomoífologického usporiadania katasha našej obce pťičomv poslednej dobe sa slabé pokrytie
ešte značne zholšilo. Telefónny signrál je v mi€stnej časti Vyšný Kelčov dostatočne dostupný len vo
q,ššie položených lokalitich. výsledkom áoršenia pokrytia mobilným signálom je velké množstvo
st'ažnosti od obyvateťov, ktoďm slabé pokrytie spósobuje vel'ké ploblémy vbežnom
Je len
'vote.
otázkou času, kedy móže mať včasnéneprivolanie áchránných zložlek (zÁcl]íaíky, hasičov,
polície,..)
v prípade nepredvídatel'nej situácie, fatálne následky.
obec vysoká nad Kysucou v zastúpenístaŤostom obce Mgr, Antonom valechom, sa touto cestou
obracia na vašu spoločnosťso žiadosťou o prešetrenie danej §itluicie a vyriešenie zlého pokrytia úZemia
miestnej časti vyšný Kelčov vašim mobilným telefónnym signálom.
súča§ne so žiadosťou vám predkladám týsledok nami realizovaného prieskumu medzi obwatel'mi,
ktorého ciel'om bolo ziskať infoŤmácie o tom, akého poskTtovatel'a mobilných sluáeb sa doslova §nažia,
i keď viac menej neúspešne, lTužívať.Plieskum ťealizovalj pos]anci obecného zastupitel'stva vo Vysokej

nad Kysucou páni Daniel Lysík aMilan Pivko,

Lloíi i osobne s každým osloveným obyvátel'om stav
mobilného signálu konzu]tovali. Přieskumu (snáď možno povedať i petície) sa zúča§milo 421
nespokojných užívatelbv!Na základe realizovaného prieskumu poslanci oZ Vypracovali ikonečný
sumár, kto.ý spoločne s prieskumom tvorí pdlohu tejto žadosti.

Ponúkam Vlim proaktívnu účasťmiestnej samosprávy na iešeni problému v maximálnej možnej
miere (komunikácia s majitel'mi prípadných pozemkov, stavebný úrad, pomocné přáce...) a taktiež
pomocnú ruku na zníženíobjemu potřebných investícii, ak to bud€ v našich možnostiach,

spátná vazba od o*anov je, že vaša spoločnosť ich často os]ovuje s ponukou róznych šlužieb,
nakol'ko vo vašich mapách pokrytia n€§právne evidujet€ miestnu časťVyšný Kelčov ako lokalitu
s dostatočným pokrytím, ale skutočnosťje diametrálne odlišná a ponúkané služby reálne neviete ani
poskytnúť.
Je nevyhnutné urobiť melania pdamo v terene, na áklade ktorých bude možnéuŤobil' áver, akým
spdsobom je možné problém so signálom vyriešit'atým zhodnotil'aj f]nančnú náročnosť investície,
prípadne len zabezpečiťanenu n,§tavení smerovačov na už exi§fujúcich lysielačoch v najbližšom oko|í.

Neriešte prosím našu žiadosťlen od s!o]a, ale pliamo v teřéne.

Signál v danej lokalite nemajú ani vaši konkurenti a preto zabezpečením Vášho si€!álu získate
množstvo ákazníkov od konlurcnčných operátorov, čo odzrkadl'uje aj priložený píieskum, kde je
uvedený počet vašich Zákazníkov a taktiež počet Zikazníkov konkuíenčných firiem. Matematika
a ároveň i ekonomika je v tomlo prípade teda úplne jednoduchá - operátor, ktořému §a podarí
posilnit', zl€pšit' , §kvalitniť pokrytie mobilného §i8nálú v obci vy§oká nad Ky§ucou - mi€stíá ča§ť
vyšný Kelčov zí§ka všetkých tu ájtlcich ákrzníkov a to okamžite!
Technologický rozvoj a teda aj mobilné telefóny sa stali neodmyslitel'nou súčastbunašich živolov,
naši obyvarclia však riešia problémy, ktoíési l'udia, ktorí signál už majú nevedia ani predstavit'. Je
naozaj na zamyslenie, že ešte dnes sú lokality, kde l'udia nemóžu využivať ani najzlikiadnejšie sluzby
mobilných opeťálorov, Z veíejne dostupných zdrojov sme §a dozvedeli, že Telekom, orange a 02 sa
zaviazali do roku 2020 př€investovať 200 miliónov eur do pokrytia takzvaných bielych miest bez
ďchleho intemelu. Nezabúdajte p.osím však pň investiciách na miesta, ktoré nemajú žadny si8nál,
Pevne verím, že zoberiete na vedomie našu žiadosť za ktorou stojl 421 obyvatel'ov, ktorí svoju
nespokojnosť deklarovali i podpismi a budete sajej venovať s vážnosťoq ktorú si zaslúá a tým umožnite
naším obyvatel'om plnohodnotne wužívat' vaše služby, čo V konečnom dósledku znamená Váš zisk.

Vopred ďakujem za vyvinutie maximálnej snahy a úsilia na kladné vyriešenie našej žiadosti §
prihliadnutim na celospoločenský význam.

V pripade akýchkol'vek otázok §om Vám plne k dispozicii.
s úctou a želanímmnožstva ob§hodných úspechov

oj..

Pritoha č. l: Sumáí z petície za vylaPšenie signá]u mobilných operáloíov

Príloha č, 2: Prieskum (peticia) o využíVanísiužieb mobilných operátorov obyvatel'mi obce
vysoká nad Kysucou, mie§tna časťVyšný Kelčov
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