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Obec Smržice
Služba bezdrátového přístupu k síti Internet v obci Smržice
Status služby:
Předmětem služby je bezplatné připojení k síti Internet. Služba je určena pro občany obce
(soukromé osoby) výhradně k nekomerčním účelům.
Provozovatelem služby je obec Smržice.
- služba je poskytována bezúplatně
- na poskytování, zajištění a dostupnost služby nelze uplatnit právní nárok - provozovatel si vyhrazuje právo na pozastavení nebo úplné zrušení služby - bez předchozího
upozornění
- provozovatel si vyhrazuje právo na ukládání záznamů o aktivitách jednotlivých uživatelů
- provozovatel nezajišťuje technickou podporu pro připojení PC k síti
- provozovatel si vyhrazuje právo na kontrolu a případné omezení obsahu prohlížených stránek
- provozovatel si vyhrazuje právo na omezení přístupu k některým typům, služeb (např. služby pro
výměnu souborů)
- uživatel služby přebírá veškerou odpovědnost za případné škody způsobené využíváním služby
- služba je dostupná 24 hodin denně, v průběhu pracovní doby Obecního úřadu je rozsah omezen,
datová konektivita nesmí být poskytnuta třetí osobě.
- v případě zjištění zneužití služby (komerční využití, přístup k nelegálnímu obsahu) nebo podezření
z něj si provozovatel vyhrazuje právo na znepřístupnění služby pro daného uživatele.
Technické parametry:
- omezení jednotlivých uživatelů je na rychlosti 64 kbitů/s.
- PC musí být vybaveno kartou nebo adaptérem dle standardu Wi-Fi s anténou. Anténa musí být
nasměrována na kostelní věž, přičemž musí být zajištěna přímá viditelnost (musí být vidět žaluzie u
zvonů). Zisk antény se řídí vzdáleností od kostelní věže. Upozorňujeme na nutnost dodržení
podmínek GL č. 12/R/2000 (zejména 100mW EIRP).
- identifikační řetězec sítě (SSID) je "smrzice-01", šifrování WEP je zapnuto na 64 bitů.
- IP adresa je statická
- adresa serveru SMTP je smtpll.vol.cz , Server DNS 195.250.128.38 nebo 195.250.128.34 .
- případnou technickou podporu vyžadujte po svém dodavateli hardware (PC, Wi-Fi karta).
- součástí žádosti bude MAC adresa Wi-Fi karty nebo adaptéru (číslo)
- na základě žádosti bude přidělena IP adresa, která bude zájemci sdělena do 5 dnů a sdělen
šifrovací řetězec.

Žádost o připojení za podmínek výše uvedených
Žadatel (plnoletý):
Adresa:
Datum:
Podpis:
…............................................
Na základě žádosti bude přidělena IP adresa, která bude zájemci sdělena do 5 dnů a sdělen šifrovací
řetězec.
Požadované technické vybavení:
Pro připojení je nezbytná karta nebo adaptér Wi-Fi s vhodnou anténou. Anténa musí být
nasměrována na kostelní věž, přičemž musí být zajištěna přímá viditelnost (musí být vidět žaluzie u
zvonů). Zisk antény se řídí vzdáleností od kostelní věže. Upozorňujeme na nutnost dodržení
podmínek GL č. 12/R/2000 (zejména 100mW EIRP).
Veškeré podmínky konzultujte s dodavatelem hardware (Wi-Fi).

