
V sou|adu se zněním 5 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v p|atném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a odpovědi na tuto žádost:

Žádost o informaci

Dne 20. 6' 2oL7 obdrže|a obec V|kov žádost o informaci - základní informace o soustavě veřejného
osvět|ení kL.5'20L7.

odpověď na žádost o informaci

Dne 27 , 6' 20L7 by|a vypracována odpověď na žádost o informaci. V této odpovědi byla za obec
V|kov, jakožto povinný subjekt, podána informace:

Zák|adní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2o17 :

Máte detai lní přeh|ed o stavu veřejného osvět|ení pomocí pasport izace nebo j iné
dokumentace?

[] Pasportizace

I Projektová dokumentace

I Zaměření reá|ného stavu

[] 1iné - jakým způsobem?

DN.

]aký je ce|koý počet svítide| ve Vaší obci?

61

Jaký je celkoý příkon Vaší soustavy veřejného osvět|ení?

4290 w

1. Jaké je stáří svítidel veřejného osvět|ení

Do2 r o ků- k s

Do5 roků  3  x s

Do 10 roků 29 ks

Do 15 roků - ks

Nad 15 roků 29 ks

5. Prosím uvedte druhy využívaných světe|ných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokot|aká 51 l.'

Výbojka sodíková nízkot|aká - ks

Výbojka indukční- ks

Výbojka metal ha|ogenidová - ks

lářivka 10 ks

LED _ ks

Jiný druh-žárovka - ks

Prosím uvedte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

18 Betonoý sloup

oceloý s|oup natíraný

1 .

2.

3.

ks

6.



7. Stářírozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvět|ení je

Do2 r o ků-m

Do5 r o ků-m

Do 10 roků 1060 m

Do 15 roků -  m

Do 25 roků 730 m

Nad 25 rog.;1 1460 6

8. VyuŽíváte inte|igentní řídícísystém ?

C)ANo O rue

9. Je Vaše obec d|e Vašeho názoru dostatečně osvět|ena?

o nruo o r.le o rurvíHa

Í0. Průměrná doba provozu Vo v hodinách za rok2016

3950 hod in

íí. Roční nák|ady na spotřebu e|. energie zaVo za rok 201 6

50 134

12. Ce|kové nák|ady na správu veřejného osvět|eníza rok2o16?

Kč

í3. ]akým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvět|ení:

E Autonomně (v|astní zaměstnanec)

! prostřednicwím odborné soukromé firmy

Kč

Trvání smluvního vztahu:

Jiné:Jakým způsobem?

datum konce

11. Jakým způsobem máte zajištěnu údrŽbu VO?

D|ouhodobým smIuvním vztahem:

15. Ce|kové náklady na údrŽbu veřejného osvět|ení za rok2016?

5100 Kč

í6. Výše investic do Vo V roce 2016 v KČ?

V ž

Název firmy: údaje o třetích osobách nesdělujerrp

Doba smluvního Vztahu: Neurčitá datum konce smlouvy

Název firmy:

Trvání smluvního vztahu: Určitá datum konce


