Městský úřad Police nad Metují
Kancelář starosty
Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Police nad Metují
Číslo spisu: 2015/156
Číslo jednací: 2015/993/KS/MST
Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Mgr. Jiří Škop, místostarosta
Telefon: 498 100 912, 491 509 992 (ústředna)
E-mail: skop@meu-police.cz
E-podatelna: podatelna@meu-police.cz

V Polici nad Metují, dne 11. března 2015

Sdělení
k žádosti o poskytnutí informace
Dne 6. ledna 2015 obdržel Městský úřad Police nad Metují, žádost společnosti
Strategy One, a.s., se sídlem Vodičkova 791/39, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 03114589, vedené v
obchodním rejstříku pod spisovým označením B 19824 u Městského soudu v Praze, o poskytnutí
informace dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci informací k soustavě veřejného osvětlení města.
Městský úřad Police nad Metují (dále jen „městský úřad“) v souladu s ustanovením § 4 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZoSPI“)
sděluje
k žádosti společnosti Strategy One, a.s., se sídlem Vodičkova 791/39, Praha 1, PSČ 110 00, IČ:
03114589, o poskytnutí informace ve věci zveřejnění investičních plánů, resp. seznamu stavebních
projektů, které mají být realizovány v roce 2015, následující odpověď:
1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31. 12. 2014.
460
2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %)
95%
3. Vykazuje VO následující technické problémy? :
-

Nedostatečná míra svítivosti ANO/NE

-

Vysoké náklady na energie ANO/NE

-

Častá poruchovost

-

Špatný technický stav lamp ANO/NE

ANO/NE
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-

Možnost regulace jasu ANO/NE

-

Existence řízeného zapínání a vypínání ANO/NE

-

Vedení el. rozvodu vzduchem ANO/NE

4. Považujte stávající rozsah za dostatečný? ANO/NE
5. Uveďte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů : 30 ks
6. Uveďte, prosím, průměrné stáří svítidel: 0-5 let počet ks:

50

6-10 let počet ks:

50

11-20 let počet ks:

360

21 a více let počet ks:

0

7. Uveďte, prosím, průměrné stáří sloupů: 0-5 let počet ks

50

6-10 let počet ks:

150

11-20 let počet ks:

150

21 a více let počet ks:

60

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31. 12. 2014
-

Výbojka sodíková

460 ks

-

Výbojka indukční

0 ks

-

Výbojka metal halogenidová

0 ks

-

Zářivka

0 ks

-

LED

0 ks

-

Jiný druh

0 ks

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31. 12. 2014
Do 2 let zpětně
Před 3 – 5 lety
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Před 6 – 10 lety
Více než 11 lety
Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů ? ANO/NE
11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce,
výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? ANO/NE
12. V případě, že ano, v jaké výši v letech? 2.000.000 – 2016; 2.000.000 - 2017
13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?
ve 100 % rozsahu
75 – 90 %
50 – 75 %
25 – 50 %
0 – 25 %
14. Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh: 51,5
15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014:
16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014: spotřeba za období 1.1. – 21. 11. 2014
byla 182,219 MWh
17. Roční náklady spotřebu el. energie za VO za rok 2014: 697.615 Kč
18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:
-

Prostřednictvím městské společnosti (např. technickými službami)

-

Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Název firmy: Technické služby Police nad Metují, s. r. o., 25 26 41 76
Trvání smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy
-

Jiné: Jakým způsobem?

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014? 650.307 Kč
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20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
-

Dlouhodobým smluvním vztahem

Uveďte, prosím, název společnosti: Technické služby Police nad Metují, s. r. o., 25 26 41 76
Doba smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy
-

Jednotlivými objednávkami

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014? viz součet částek
výše uvedených (sub. 17 a 19)
22. Kolik činili investice do VO v roce 2014? 0 Kč

Poučení žadatele:
Dle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím může stížnost na postup při
vyřizování žádosti o informace podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem
uvedeným v § 6, kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla
poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí
o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti
vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo
s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně, je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit,
sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u Městského úřadu Police nad Metují, a to do 30 dnů ode dne, doručení
sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, uplynutí lhůty pro poskytnutí informace
podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
O stížnosti rozhoduje nadřízený správní orgán, tj. Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Mgr. Jiří Škop, v. r.
místostarosta
Městský úřad Police nad Metují

žadatel:

Strategy One, a.s., IČ: 03114589, Vodičkova 791/39, Praha 1, PSČ 110 00
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