úŘnn
vrxeŘrcn
_oBEc|{í
PsČ
273 07 _ vinařice, okr. Kladno

-

27153g,312 274 523
3l2 214 53g

tele l:on 312

fax

Bankovní §pojení:
komcřčníbanka l<ladno
C, účtld|2222141/010n
Kód orgaDizacei 711 902
Ico: 00 235113
DIč; cZ00235113
Emai|: vinariceúlvo|rrv.cz
lD datové sch rá n kv: 3c3a8.i

C.j.19l/2017
.

vinařic€

dne 4. 7. 2017

Věc:.Žádosl o informacc pod le zákona
t..lUó/l q99 sb.. o \r obodném při\lupu
k iflíormacim. \,c znóni pozdějšíťhprťopl§u
Na základě Vašížádosti dle č. 106/1999
Sb_, o svobodném
,/něnipo,,déjšícl-piedpi.ů.,/cdl)c24,5,20l7,ob..cnimu,,"a,, piístupu k infomacim, ve
r^",,i__|i,
-..:-" u,"."i""
",,, l\ vULu!§]lull
prostřednictvím datové schránkv dne 20 € n^11 \l,
ZU l /, valn zásijám vl pTnéný,
k vaši žádosti
Ýan'i pnrJ."y J"*niň;;;kilii";,"r''tom.ce]ni
o solstavé \,eiljného osvétlení v
obci
Vinaiice ke dni 1. 5, 2017.

s pozdravem

Jiří protivá

V Bohumilicích 24.5,20]7

Věc:
Žádost o informace podle zákona č, 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, Ve
znění pozdějších předpi5ů

žadatél:

í.

2.

]ahýje

ce]ko\^ý příkon Vašísoustavy Veřejného

15696

w

]akéje 5táří svítidel Veře]ného osvětlení
Oo 2

roků 45

Do5roků_ks
Do 1o roků 20
Do '15 roků _
1136 15 1916 146

ks

ks
ks

1,

osvětlení?

Prosím Uvedte druhy Vyt]žíVaných světelných zdrojů a počet ks

_
Výbojka sodíková nízkotlaká _
Výbojka indukční_ ks
Výbojka metalhalo8en;69y5 150
zářlvka 61
ts
LED
ks
k5
]iný drUh_žárovka _
Výbo.ka sod'ková Vysokolldlá

6.

l,s

ks

P5

Prosím Uvéďte druhy nosných konstrukcí a jejich

- ".^.^_^,",_,^,,^

počei '

..:.

1

5joup

7.

stáří rozvo

Do 2.íokůJogg§a

no

,

ktrické

:.,

íi:'

rnrLi 2000

a -^^^
Dn 10 ró|ů coUU
s

_
Do 25 roků _
Nad 25 roků _m
Do 15 roků

t-

m

ANo

oNE

le Vaše obec dle Vašeho náZorU dostatečně osvětlena?

O
í0-

m

WužíVáte intelitentní řídícísystém ?

o
9.

,,a

nruo

Průměrná doba provozu Vo

3000

o

ONE
V

NÉVíNl

hodinách za rok 2016

ho.1in

11-

Ročnínákladyna spotřebu el. ener8ie za Vo za rok 2016

198998,-

12.

Kč

celkové náklady na správu Veřejného osvětlení za rok2016?

278537,13.

]akýrn způsobem máte zajištěnU 5práVu Veřejného osvětlení|

!

Autonoínně (vlastní zaměstnanec)

D

Prostřednictvírn odborné soUkromé

Trvání smluvního vztahu

Die potřeby

lrmy

E

datum konce

DloUhodobýín smlUVnírn Vztahemi
NázeV flrmyI

Doba smlUVního Vztahu: Neuřčitá

datL]m konce smloUVy

NázeV íirmy:

Tryání smlUVního VztahU: lJrčitá

15.

í6.

_daturn

konce

celkové náklady na údržbuVeřejného osvětleníza lok2o16'?

79539,-

ýýše investic do Vo

0,-

Kč

V

lo(e 20I6

V Kč?

Kč

odpověd: prosím, zaŠleteVZákonné LhŮtě prostřednictvÍm datové schránky nebo písemně na
našiadresu. Děkujeme,

