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Věc:
Žádost o informace podle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
znění pozdějších předpisů

Žadatel:

přístupU k informacím, ve

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné
dokumentace?

! Pasportizace

! Projektová dokumentace

! Zaměření reálného stavu

! Jine - jakým způsobem?

8ru"

2. Jaký je celkoý počet svítidelve Vaší obci?

150 ks

Jaký je celkorný příkon Vaší soustavy veřejného osvětlenP

30000 w

Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků 10 ks

Do 5 roků 15 r'
Do 10 1gkťJ 35 ks

Do 15 roků 70 'ks

Nad 15 roků 20 ks

3.

4.



FrÍ"

7.

'.#"'.'ď5P;ítguvedte 
druhyvyuŽívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká 

- 

ks

Výbojka sodíková nízkotlaká 120 v5

Výboika indukční ks

Výbojka metal halogenidová 

- 

ks

Zářivka- ks ';

tro 11 rs

Jiný druh-žárou1. 19 ks

Prosím uved'te druhy nosných konstrukcí a jejich počet

128 Betonoý sloup

22 oceloý sloup natíraný

ocelouý slou p zi nkovaný

stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětleníje

Do2roků-m
Do5roků-m
Do 10 roků 

- 

m

Do 15 roků 

- 

m

Do 25 roků 

- 

m

Nad 25 roků m

Využíváte inteligentní řídící systém ?

Q nruo ONe

Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

O nrrro Crur o Nrvív

Průměrná doba provozu.Vo v hodinách za rok2o16í0.
4380 hodin



11. Ročnínáklady na spotřebu el. energie za Vo za rok2016

121779

Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok2016?

189237

Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

! Autonomně (vlastní zaměstnanec)

E Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního VZtahU: Rámcová g datum konce

Jiné:Jakým způsobem?

Rámcová smlouva na dobu neurčitou od roku 2006

Jakým způsobem máte zajištěnu údrŽbu Vo?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: Jaromír Košťál elektrosluŽby

Doba smluvního vztahu: Neurčitá 11 let datum konce smlouvy

Název firmy:

Trvání smluvního vztahu: Určitá datum konce

í5. Celkové náklady na údrŽbu veřejného osvětlení za rok2016?

67458 Kč

Výše investic do Vo V roce 2016 v Kč?

0Kč

odpověd, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostředníctvím datové schránky nebo písemně na

naši adresu. Děkujeme.

Kč

Kč

12.

í3.

14.

í6.


