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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 03/2021 
Č .j.: MJ/02386/2021 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 13.01.2021 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odde lení  majetku z a dost o poskytnutí  informace 
v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch 
pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
 
Žádost o sdělení: 
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 2018, 2019 a 2020 pokud 

máte rok 2020 k dispozici). 
5. Jaké je celková cena za spotřebu energie soustavy VO v Kč? (Uveďte roky 2018, 2019 a 2020 pokud 

máte rok 2020 k dispozici). 
 
 
K žádosti o informace bylo sděleno: 
 
Město Jeseník obdrželo dne 14.01.2021  Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím.  
 
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 
 

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) 

- 2 178 
 

2. Jaký je (zhruba) celkový instalovaný příkon soustavy VO? 
- 200 kW 

 
3. Jaké typy svítidel tvoří instalovaný příkon - procentní podíl pro sodíkové výbojky, výbojky RVLX, 

halogenové výbojky a LED svítidla? 
- 90% sodíkové, 10% halogenové 

 
4. Jaká je celková roční spotřeba energie soustavy VO v kWh? (Uveďte roky) 
- 2018 - 823 MWh 
- 2019 - 830 MWh 
- 2020 - 790 MWh 
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5. Jaká je celková cena za spotřebu energie soustavy VO v Kč? (Uveďte roky) 
- 2018 – 2 104 000 Kč 
- 2019 – 2 200 000 Kč 
- 2020 – 2 350 000 Kč 
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