V Brně dne 29.3.2021
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění
následujících informaci:
1. Kolik světelných bodů tvoří soustava veřejného osvětlení (VO)? (počet všech svítidel umístěných jak na
samostatných sloupech VO, tak na sloupech nízkého napětí či na výložnících domů).
2. Jaký je (zhruba) celkový instalovaný příkon soustavy VO?
3. Jaké typy svítidel tvoří instalovaný příkon - procentní podíl pro sodíkové výbojky, výbojky RVLX,
halogenové výbojky a LED svítidla?
4. Jaká je celková roční spotřeba energie soustavy VO v kWh? (Uveďte roky 2019 a 2020).
5. Jaké je celková cena za spotřebu energie soustavy VO v Kč? (Uveďte roky 2019 a 2020).
6. Jaké má město pro letošní rok plánované investiční akce týkající se VO? (rekonstrukce, výměna svítidel,
výstavba nového VO atd.)
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Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Na základě Vaši žádosti o zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám zasíláme následující:
1. Kolik světelných bodů tvoří soustava veřejného osvětlení (VO)? (poěet všech
svítidel umístěných jak na samostatných sloupech VO, tak na sloupech nízkého
napětí či na výložnících domů).
• Počet světelných bodů
• Poěet svítidel

721 ks
765 ks

2. Jaký je (zhruba) celkový instalovaný příkon soustavy VO?
•

Instalovaný příkon

81,1kWh

3. Jaké typy svítidel tvoří instalovaný příkon - procentní podíl pro sodíkové výbojky,
výbojky RVLX, halogenové výbojky a LED svítidla?
•
•
•
•

sodíkové výbojky
výbojky RVLX
halogenové výbojky
LED svítidla

74 %
1%
3%
22 %

4. Jaká je celková roční spotřeba energie soustavy VO v kWh? (Uveďte roky 2019 a
2020).

•
•

Rok 2019
Rok 2020

331.221 kWh
342.572 kWh

5. Jaké je celková cena za spotřebu energie soustavy VO v Kč? (Uveďte roky 2019 a
2020).

•
•

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
ID DS: iv5bfnz

Rok 2019
Rok 2020

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

1 016.327 Kč
1 045.159 Kč

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - poboíka Kravaře
C. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00 - 17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

ČJ.: MUKR 4504/2021

6. Jaké má město pro letošní rok plánované investiční akce týkající se VO?
(rekonstrukce, výměna svítidel, výstavba nového VO atd.)
•

V roce 2021 Město Kravaře neplánuje investiční akce týkající se VO

S pozdravem

Ing. Walter Kocián
Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby
Městského úřadu Kravaře

