
Obec Bulhary obdržela dne 13.6.2017  žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  pod č.j. 453/2017 od společnosti 

Českomoravská světelná s.r.o., Bohumilice 112, 691 72 Klobouky u Brna, IČ: 27564304. 

Žadatel požadoval informaci o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017. 

Dne 19.6.2017  bylo žadateli sděleno:   

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné 

dokumentace? 

 

Pasportizace - ANO 

Projektová dokumentace 

Zaměření reálného stavu 

Jiné – jakým způsobem? 

 

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci? 

____87______ ks 

 

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení? 

____6165______ W 

 

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení 

Do 2 roků _____25_____ ks 

Do 5 roků ______1_____ ks 

Do 10 roků ___________ ks 

Do 15 roků ___________ ks 

Nad 15 roků ____61____ ks 

 

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks 

Výbojka sodíková vysokotlaká _____86____ ks 

Výbojka sodíková nízkotlaká ___________ ks 

Výbojka indukční ___________ ks 

Výbojka metal halogenidová ___________ ks 

Zářivka ___________ ks 

LED _____1_____ ks 

Jiný druh-žárovka ___________ ks 

 

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet 

Betonový sloup 

Ocelový sloup natíraný 

Ocelový sloup zinkovaný 

 

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je 

Do 2 roků ___________ m 

Do 5 roků ___________ m 

Do 10 roků ___________ m 

Do 15 roků ___4700 ___ m 

Do 25 roků ___________ m 

Nad 25 roků ___________ m 



 

8. Využíváte inteligentní řídící systém ? 

NE 

 

9. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, 

rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? 

NE 

 

10. V případě, že ano, v jaké výši v letech? 

_____XXX______ let 

 

11. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016 

_______3000__________________ hodin 

 

12. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016 

_______100.000,-______________ Kč 

 

13. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016? 

________50.000,-______________ Kč 

 

14. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení: 

Autonomně (vlastní zaměstnanec) - ANO 

Prostřednictvím odborné soukromé firmy 

Trvání smluvního vztahu: _________XXX________datum konce 

Jiné: Jakým způsobem? 

 

15. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO? 

Dlouhodobým smluvním vztahem: 

Název firmy: _________________XXX__________________________ 

Doba smluvního vztahu: neurčitá _____XXX_______datum konce smlouvy 

Název firmy: _________________XXX_____________________________ 

Trvání smluvního vztahu: určitá ______XXX_________datum konce 

 

16. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016? 

______50.000,-________ Kč 

 

17. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč? 

__________0,-_________ Kč. 


