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Sdělení – poskytnutí informace 
 
Dne 13.1.2021 byla Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm (dále také jako „povinný subjekt“) 

doručena prostřednictvím datové schránky Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), v níž 

žádáte zpřístupnění následujích informací: 

„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).“ (dále jen „Žádost“). 

 

Povinný subjekt posoudil v  souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost a 

k jednotlivým bodům poskytuje tyto informace: 

K bodu 1. Žádosti: 

Soustavu veřejného osvětlení tvoří 2536 ks světelných bodů, 2662 ks svítidel, 2464 ks stožárů. 

K bodu 2 Žádosti:  

Instalovaný příkon soustavy je cca 275 kW 
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K bodu 3 Žádosti: 

Procentní podíl svítidel tvořících instalovaný příkon soustavy je následující: 5% halogenové 

výbojky, 10% LED svítidla, 85% sodíkové výbojky 

K bodu 4. Žádosti: 

Celková roční spotřeba energie soustavy veřejného osvětlení činila: 

- v roce 2018 - 1 021 MWh, 

- v roce 2019 - 974 MWh,  

- v roce 2020 - 1 010 MWh 

K bodu 5 Žádosti: 

Celková cena za spotřebu energie soustavy veřejného osvětlení činila (vč. DPH): 

- v roce 2018 - 2,86 mil. Kč,  

- v roce 2019 - 2,70 mil. Kč,  

- v roce 2020 - odhadem 3,1 mil. Kč 
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