obecní úřud Mikulovice
Valčíkovač.p. 52' tlošta Parelubice, PSC 530 02

Vaš dopis značlcy/ze dne

naše značka

lyřizujďlinka

místo a datum odesláni

oM/0420/2017

lng. J. Nentvich

Mikulovice

21 .

6. 2017

Věc: VviádřenÍ k žádosti dle zákona č'106/1999

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Ve znění pozdějších
předpisů Vám zasíláme základnÍ informace o soustavě veřejného osvětlení obce Mikulovice u Pardubic.

S pozdravem

I

ng.

Josef

N

entvich

v.

r.

sťarosta

t+rbrt,O.
|,/€4/

17

- /2

Telefon 466 303 743

6lď7

fq.7..z."rV-

lČo oo

27 39 61

V Bohumilicích 24. 5' 20'í7

Věc:
Žádost o inÍormace podle zákona č' 106/1999 sb', o svobodném přístupu k informacim, ve
zněni pozdějšich předpisů
Zadatel:.......
Základni informace o soustavě veřejného osvětleni ke dni 'l. 5. 20'17 :
'l' l\'4áte detaiIní přehled o stavu Veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné
dokumentace?
Pasportizace

Projektovádokumentace X

Zaměření reálného stavu

Jiné - jakým způsobem? l\4APoVÉ A EVlDENČNi PoDKLADY
Ne
2' Jaký je celkový počet svítidel Ve Vašíobci?

_197_

ks

3' Jaký je celkový příkon Vašísoustavy Veřejného oSVětlení?

19140

W

4' Jaké je stáří sVítidel Veřejného osvětlení
Do 2 roků
Do 5 roků
Do 10 roků
Do 15 roků
Nad 15

-20-ks
-15-ks
-s-ks
roků
117
-40-ks

ks

5' Prosím uvedle druhy VyuŽivaných světelných zdro.iů a počet ks
Výbojka sodíková vysokotlaká
ks
ks
Výbojka sodíková nízkotlaká
Výbojka
ks
ks
Výbojka metal halogenidová

indukčníks
zářivka
ks
LED _B_

-189-

-

ks
Jiný druh-Žárovka
6. Prosím uVedte druhy nosných konstrukcí a jejich počet
BetonoVý Sloup

oceloVý sloup natíraný
oceloVý sloup zinkovaný

5001000B00-

7. stáří rozvodů elektrjcké energie V soUstavě Veřejného osvětleníje
Do 2 roků
m
Do 5 roků
m
Do 10 roků
m
m
Do 15 roků
Do 25 roků
m
Nad 25 roků
m

-500_'1500-10008' VyuŽiváte inteligentni řidící systém ?

ANOM

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?
FtlÓI rur levÍv
']0' Průměrná doba provozu Vo V hodinách za rok 2016

_3650
1

hodin

1. Ročnínáklady na spotřebu el. energie za

175.595

Vo za
Kč

rok 20'16

12. celkové náklady na spráVu veřejného osvětlení za rok2016?

189'34-

Kč

13' Jakým způsobem máte zajištěnu spráVu Veřejného osvětlení:

-232
Autonomně

(Vlastní zaměStnanec)

Prostřednictvím odborné soukromé firmy 8
Trváni smlUVního VztahU:
Jiné: Jakým způsobem?
14' Jakým způsobem máte-NE-datum
zajišténuúdrŽbu Vo?
Dlouhodobým smluVním vztahem:

Název firmy:

Doba smluvn ího VztahU: Neurčitá

konce

datum konce smlouvy

Název Íirmy:

TrVání smluvn1ho VztahU: Určitá
datum konce
15. celkové náklady na údrŽbu Veřejného osvětlení za lok2016?
']6' Výše jnvestic do

-56'594'34-

Vo

V roce 2016 v

Kč
Kč?

