
oeec V|NtčNÉ Šurvltce
se síd|em Viniěné Šumice 23

Viničné Šumice, 664 06

Číslo jednací: oÚ v,š.toolcctzotl
Vyřizuje: Josef Drápal

Ve Viničných Šumicích 2l.06.20l7

Poskvtnutí informace podle zákona č' l06/1999 Sb.

Na ákladě žádosti doručené dne 20. 6. 20l7, kteráje vedena u obecního úřadu Viničné Šumice
pod c. j. oÚ v.Š ./oo344l2o17, Vrím v souladu s ustanovením $ 14 odst. 5 písm. d)
zákona é.106/|999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
předkládáme požadované informace v příloze tohoto dopisu.

Josef Drrípal

starosta obce

a 544 250 931
DS: 6zabwqd

e-mail: bankovní spojení: KB Bmo-venkov, ě.ú.1062064l/0100
ICO: 00488372web: www.vinicne-sumice.cz



v BohUm|licích 24.5.2017

věC:
Žádost o tnformace poďe zákona
zněnÍ pozdějších předp|sů

č' 10ď19ÍD sb.. o wobodném přÍstupu k lnformacÍm, ve

í.

Ja|ý Je ce|kový počet svÍt|del v€ vaší obcÍ?
162 6

:

Jaký |e ce|kový příkon vaší soustalry veřejného osGtlen|?
11340 w

Jaké Je stáří s'/ft|de| veřeiného osvět|ení

oozro$-Lks
Do5rokú-ks
Do10rokť|lLks
ootsroků]Lks
Nad 15 roků - ks

přeh|ed o stavu r,€řejného os!Ět|eňÍ pomocí pasport|zacě



Prosím uveďte druhy využÍvaných světe|ných zdrojů a počet ks

výboJka sodíková lysokot|aká 1il ks

výbojka sodíková nÍzkot|aká - ks

výbojka |ndukční- ks

výbojka meta| ha|ogenldová - ks

zář|vka - ks

LED9-ks

Jiný druh-žárovka - ks

6.

7.

Do

Do

Dol

Do1sroků 6500 m

Do 25 roků - m

Nad 25 roků - m

t. využÍváte Inte||gentní řídícÍ systém ?

O ANo OHe

Je vaše obec d|e vašeho názoru dostatečně owět|ena?

Onuo OHe o HEvít',t

Průměmá doba provozu Vo v hodinách za,rok 2016
4 000 hodln



11. Roční nák|ady na spotřebu e|. ener8ie za Vo za rok 2016

174000 Kč

12. Ce|kové nák|ady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

10 000 Kč

í3. Jakým způsobem máte zajištěnu spráVu veřejného osvět|ení:

! Autonomně (v|astnÍ zaměstnanec)

Z ProstřednicwÍm odborné soukromé firmy

TrvánÍ sm|uvnÍho u'1"6u' n€oÍtléZ€]l datum konce

Jiné:.|akým způsobem?

11. jakým způsobem máte zajištěnu údržbu Vo?

DIouhodobýmsmIuvnÍm vztahem:
ElektronNázev firmy:

Doba sm|uvnÍho vztahu: {ffi!řfi8l!$! datum konce sm|ouvy

Název flrmy:

TrVání smIuvního vztahu: Určitá datum konce

13. Ce|kové nák|ady na údržbu veřejného osvět|eníza rok 2016?

21 000 Kč

.t6. výše investic do Vo V roce 2016 v Kč?

í80 000 Kč

odpověď prosím, zaš|ete v zákonné |hůtě prostřednictvÍm datové schránky nebo písemně na

naši adresu. Děkujeme'


