
 

 

 

 
  Strategy One a.s.  
 Vodičkova 791/41  
 110 00 Praha 1  

 IČO : 03114589  
 DS : bgnjrjw  
 
 
 
Č.j.: LB-130/2015-RZV-JP                                                                  V Lázních Bělohradě dne 12. ledna 2015  
 
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Dobrý den,  
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací Vám k jednotlivým otázkám sděluji následující: 
  
Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení  
1 - Celkový počet lamp veřejného osvětlení je 320 ks  
 
2 - Pokrytí zastavěného území je z cca 80 %  
 
3 - Veřejné osvětlení nemá nedostatečnou míru svítivosti  

Město nemá vysoké náklady na energie  
U veřejného osvětlení není častá poruchovost  
Veřejné osvětlení v našem městě není ve špatném technickém stavu  
Nemáme možnost regulace jasu veřejného osvětlení  
Nemáme zajištěno řízené zapínání a vypínání veřejného osvětlení  
Vedení elektrického rozvodu veřejného osvětlení máme z cca 30% vzduchem a cca 70% v zemi  

 
4 - Stávající rozsah veřejného osvětlení považujeme za dostatečný  
 
5 - Vzhledem k procentuálnímu vyjádření pokrytí území veřejným osvětlením nám ke 100% pokrytí 

chybí cca 50 světelných bodů  
 
6 - Průměrné stáří svítidel je v toleranci 0 – 5 let  
 
7 - Průměrné stáří sloupů je v toleranci 6 – 10 let 
  
Technická zabezpečení veřejného osvětlení  
8 - Jako světelné zdroje využíváme u 300 lamp sodíkovou výbojku a u 20 lamp výbojku metal 

halogenidovou  

9 - Poslední generální oprava byla v horizontu do 2 let  
 
10 - Nevyužíváme možnost inteligentních regulačních systémů  
 
11 - V pětiletém rozpočtovém výhledu neplánujeme významnější investice, rekonstrukce, výměny ani  
generální opravy veřejného osvětlení  



12 - Vzhledem k odpovědi na otázku 11 není třeba konkrétní odpovědi  
 
13 - Pasportizaci veřejného osvětlení nemáme zpracovanou  
 
Ekonomické zabezpečení veřejného osvětlení  
14 - Celkový instalovaný příkon veřejného osvětlení je 29 KW  
 
15 - Průměrná doba provozu v hodinách za rok 2014 je 4000 hodin  
 
16 - Roční spotřeba el. energie za rok 2014 byla 273 MW  
 
17 - Roční náklady za spotřebu el. energie za rok 2014 byly 512.757,- Kč 
  
18 - Správu veřejného osvětlení máme zajištěnu prostřednictvím technických služeb města  
 
19 - Celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014 byl 979.654,50 Kč  
 
20 - Údržbu veřejného osvětlení zajišťují technické služby města  
 
21 - Celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za ro 2014 byl 269.127,50 Kč 
  
22 - Investice do veřejného osvětlení za rok 2014 byly 197.770,- Kč 
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místostarosta 


