Obec
Horní Libchava
PSČ 471 11

V Horní Libchavě dne 26. 06. 2017

ŽADATEL

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím – zaslání požadovaných informací
Obci Horní Libchava byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace:
Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :
1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné
dokumentace?

Jiné – jakým způsobem? – Seznam sloupů s osvětlovacích těles

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?
____144_________ ks
3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?
___10848___________ W
4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení
Do 2 roků ___5_________ ks
Do 5 roků ____3_______ ks
Do 10 roků ___________ ks
Do 15 roků ___________ ks
Nad 15 roků _____136______ ks

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks
Výbojka sodíková vysokotlaká ___________ ks

Výbojka sodíková nízkotlaká ___60________ ks
Výbojka indukční ___________ ks
Výbojka metal halogenidová ___________ ks
Zářivka __79_________ ks
LED _____5______ ks
Jiný druh-žárovka ___________ ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet
Betonový sloup 60
Ocelový sloup natíraný 2
Ocelový sloup zinkovaný 66
7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je
Do 2 roků ___________ m
Do 5 roků ___________ m
Do 10 roků ____2 020_______ m
Do 15 roků ___________ m
Do 25 roků ___________ m
Nad 25 roků _____4 913______ m
8. Využíváte inteligentní řídící systém ?
ANO
9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?
ANO
10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016
________________2 190 – (od 24,00 do 4,00 se soustava vypíná)_____ hodin

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016
__52 250____________________________ Kč
12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?
________0______________________ Kč
13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:
Autonomně (vlastní zaměstnanec) ANO

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
Dle potřeby
Název firmy: SAM Česká Lípa______________________________________________

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?
___30 000,-___________________ Kč
16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?
___40 000,-___________________ Kč

Pavel Černý
starosta obce

