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Přílohy: Vyplněné odpovědi - 4 stránky

Obec Dolní Třebonín obdržeia dne 14, čen,na 2017 vaši žádost o posl§tnutí
informacÍ, v níŽ se domáháte poskytnutí inforrnací. Odpoi,ědi na dotaz\- r,zneseni, s rružinm
zákona o svobodném přistupu k informacím jsou uvedenv r-pňloze tohoto oopisu,

pavel sevčik
starosta obce Dolru Třebonín

lveta kahovcová
Mgr.

i Digitálněpodepsal lveta Kahovcová
!:wgr.

Dátumi 20t 7.06.,l5 0834:13 fo2'oo'

Věc: Poslrytnutí info.mace dl" zákon" č. 106/1999 Sb.. o syobodné- přístunu
k informacím.



oBEc DoLř{í rňxnoruíru

Došlo: l{-CI6"2017

V Bohumil ic ích 24.5.2O1 7

Věc

Í.Ťil.';J;'#Trs?5-*ona č, 1o6tlgggSb., o svobodném přístupu k informacím, ve

1-ox, cUIli lnloí,rT,aae O SCuSii,€ !,eře;neno osvětlenÍ ke dni 1.5.2017 :

1. Máte delariní ořehlprt ^ -+^!.
aotumunlu ' přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné

! Pasportizace

! Projektová dokumentace

! zaměření reálného stavu

WJine- jakým způsobem?

)aký je celkoi4i poe",,r,,Offiď;ř
,i..7_______ ks

' Ž'á';:Y :říko 

n Va š í s o u sta vy ve řej n é h o osvětl e n í?

Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení
Do 2 roků ks ,reZ.qba
Do 5 roků _. ks

Do 10 roků ks
Do í5 roků ks
Nad 15 roků ks

)nž-gc u'-).

r?k?i*: -f l ?L*ra



5. Prosím uved'te druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková rrysokotlaká _ ks

Výbojka sodíková nízkotlaká _ ks

Výbojka indukční_ ks

Výbojka metal halogenidová _ ks

Zářivka _ ks

LED _ ks

jiný druh-žárovka _ ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcíajejich počet

Betonouý sloup

/-ťáaq'/ť €- ?rřgrrL€Ž

7. stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do2roků_m /-c.4s/a€ řn €rr-lc-)
Do5roků_m
Do 10 roků _ m

Do 15 roků _ m

Do 25 roků _ m

Nad 25 roků _ m

Využíváte inteligentní řídící systém ?

E] ANo ffNr

plánujete ve vašem pětiletém rozpočtovém rnýhledu vliznamnější investice,

reko nstru kce, vliměny bod ů, gen erá l n í o p ravy d o veřej ného osvětlen í?

Ocelouý sloup natíraný 
l.

Ocelorryi sloup zinko vang -/

8.

9.

E nruo fuKr

\



I

í0. V případě, že ano, v jaké vliši v letech?

let

11. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok2016
1 c)')Z- t a hodin

12. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok2016,7 -?.a Kč

í3. Celkové náklady na správu veřejného osvětleníza rok2O16?

? {:- . ;_) t- () Kč

datum konce

14. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

! Autonomně (vlastní zaměstnanec)

. LťProstřednictvím od borné sou kromé firmy

í5.

Trváňí smluvního vztahu:

J i né: Já lým žpůšó,be n,1|, :":,l

y'a- ,7tré ?ué /p L_,/74 //?

JakYm způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: L.l čča,/, ,7-v_ó

Název firmy:

Trvání smluvního vztahu: určitá l datum konce_



Kč a )7a n€ c<t,o (/ ?e)F V7 {
O

Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok2016?

17. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?
,;L-^(- Kč

odpověd, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednicwím datové schránky nebo písemně na

naši adresu. Děkujeme.


