oBEc PoDBŘEzÍ
Podbřezí-lą 51s 03 Podbřezí
IC:00579319
Čj.: ouplszą/Żo77lDs

Vyřizuje: Anton ín Novotný
E-ma il: sta rosta @ podbrezi.cz
lD datové schránky: 2vsa6p5

www.podbrezi.cz

V Podbřezí dne 20.6. 2077

Vyiádření

k žádosti o posĘ1tnutí informace dle zákona č. 106/1999

Dne 20. 6'2oI7 byla doručena na obec Podbřezívaše žádost o poskytnutí informace podle zákona
č. Lo6l7999 Sb', o svobodném přístupu k informacím, která je vedena pod č.j. oUPl527l2o77l}s
K žádosti:
Žádáte nás o vyplnění dotazníku o soustavě veřejného osvětlení.

V příloze zasílám vyplněný dotazník'

S pozdravem

Antonín Novotný
starosta obce

cMs

českomoravská světelná s.r.o.
Bohumĺlice 112' 691 72
Klobouky u Brna

+420 608 733 394

info@cmsvetelna.cz

CESKOMORAVSKA

svĚĺrLľÁs.r'o'

www.cmsvetelna.cz

V Bohu m icích 24'5'2017
i l

Věc:
Žádost o informace podle zákon a č'' 10611999 sb', o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Českomoravská světelná s.r.o.
Klobouky u Brna, Bohumilice 112
69172

lČ:27564304

Datová schránka: 83wrdw
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

!

1ine - jakym způsobem?

!
2.

3.

1.

:

Jaky je

132

Jaký je

ľ,ĺ.

celkoý počet svítidel ve Vašíobci?
Vg

celkoý příkon Vašísoustavy veřejného osvětlení?

9240

y1

Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do2roků-ks
Do5roků-ks
Do 10 roků 132

ks

Do 15 roků

ks

Nad 15

roků
-

ks
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5.

Prosím uved'te druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks
Výbojka sodíková vysokotlaká
Výbojka sodíková nízkotlaká
Výbojka

indukční-

132
-

ks

-

Jiný druh-žárovka

ks

-

6.

Prosím uveďte druhy nosných konstrukcíajejĺch počet

111

21
7

9.

ocelov'ý sloup natíraný
ocelorný sloup zinkovaný

Do2roků-m
Do5roků-m
Do 10 roků 132

m

Do 15 roků

m

Do 25 roků

m

roků
-

m

Využíváte inteligentní řídícísystém ?

OANo

Orue

Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

o

ĺ0.

-

Betonoý sloup

stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětleníje

Nad 25

t.

ks

ks

_

LED

y3

ks

Výbojka metal halogenĺdová
Záŕivka

ks

nr'lo

o

ĺĺe

Q

ruevínł

Průměrná doba provozu Vo v hodĺnách zarok2o16

3000

hodin

cMs

českomoravská světeIná s.r.o.
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11.

Ročnínáklady na spotřebu el. energĺe zavo za rok2016

78

12.

000

Kč

Celkové náklady na spráVu veřejného osvětleníza rok2016?

6 200 - revize

t3.

Kč

Jakym způsobem máte zajištěnu spráVu veřejného osvětlení:

E
!

Autonomně (vlastní zaměstnanec)
Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního

Vztahu:

datum konce

Jiné:Jakým způsobem?

11.

Jakym způsobem máte zajištěnu údržbuVo?

Dlouhodobým smluvním vztahem:
Názevfirmy:

Technické sluŽby Města Dobruš

Doba smluvního vztahu:

Neurčitá

datum konce smlouvy

Název fĺrmy:
Trvání smluvního vztahu: Určitá

í5.

Celkové náklady na údržbuveřejného osvětlení zarok2016?

2 050

ĺ6.

d atum konce

Kč

Výše investĺc do Vo V roce 2o16v Kč?

0,0

Kč

odpovědl prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na
naši adresu' Děkujeme.

