
Věc:
Žádost o informace podle zákon a č.1O6t1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

.5.2017:

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

lRas.portlzace ],, ,, _', ,

n Projércová dokumenuca , . ,l.: ,.

|y' Zaměření reálného stavu!-....-.-'-_

|__1.1iné - jakYm způsobem? l _

lJ tte

2. Jaký je celkorný počet svítidelve Vaší obci?

60 ks

3. 
'.1 ;.'O""; 

íkon Vaší soustavy ve ejného osvětlení?

4. Jaké je stá í svítide! ve ejného osvětlení

Do 2 rokůl

Do 5 rokťr

ks

Do 10 rokrj

ks

ks

Do 15 rot<ťr 60 rs

Nad 15 rokťr ks



5. Prosím uved'te druhy využívanlich světelnlich zdrojLi a počet ks

Vl bojka sodíková vysokottara 60 rc

Vl bojka sodíková nízkotlaká _ ks

Vl bojka indukční_ ks

Vlibojka meta! halogenidová _ ks

záyivka ks

LED ks

Jiny druh-žárovka ks

Prosím uved'te druhy nosnych konstrukcí a jejich počet

:55 :Betonov sloup
:'*'-]
: Ocelou.i sloup natíran

5.._ ,Ocelor4 slou p zinkovanyi

StáYí rozvodrj elektrické energie v soustavě ve ejného osvětlení je

Do2rokťr_m
Do5rokrj_m
Do 10 rokr] _ m

Do 15 rokťr m

Do25rokr_m
Nad 25 rok 2000 m

Využíváte inteligentní rídící systém ?

@nruo ONE

Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

O nxro O NE C NEvíM

Prťrměrná doba provozu VO v hodinách za rok2016

13 hodin

6.

7.

8.

9.

í0.



íí. Roční náklady na spot ebu el. energie za VO za rok2016

58 000 Kč

12. Celkové náklady na správu ve ejného osvětlení za rok 2016?

15 000 Kč

í3. Jak m zpťrsobem máte zajištěnu správu ve ejného osvětlení:

E] nuto nom ně (vlas tní zaměstna nec)

I Prost ednictvím odborné soukromé f|rmy

Trvání smluvního vztahu: neurčito datum konce

Jiné: Jakl m zpťrsobem?

1

;
Méi4,,* ,}1#.eJJ$l:eť*wfrds

14. Jakyim zp sobe,m máte zajištěnu držbv Vo?

Dlouhodobym smluvním vztahem:

Název fírmy:

Doba smluvního vztahu: Neurčitá -------------lI datum konce sm|ouvy

Název firmy:

Trvánísmluvního vztahu: určitá datum konce

15. Celkové náklady na d ržbu ve ejného osvětlen í zarok 2O16?

15 000 Kč

16. V še investic do VO v roce 2016 v Kč?

0Kč

Odpověd, prosím, zašlete v zákonné lhťrtě prost ednicwím datové schránky nebo písemně na

našiadresu. Děkujeme.


