
 
Informace o žádosti doručené na městský úřad 

Informace poskytl: 08.04.2021 Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
Zveřejněno dne: 09.04.2021 

 

Předmět žádosti: 

Žadatel se obrátil na Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad, jako příslušný povinný subjekt dle zák. č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o následujících informací: 

1. Kolik světelných bodů tvoří soustava veřejného osvětlení, počet všech svítidel umístěných jak na 
samostatných sloupech veřejného osvětlení, tak na sloupech nízkého napětí či na výložnících 
domů?  

2. Jaký je celkový instalovaný příkon soustavy veřejného osvětlení?  
3. Jaké typy svítidel tvoří instalovaný příkon – procentní podíl pro sodíkové výbojky, výbojky RVLX, 

halogenové výbojky a LED svítidla?  
4. Jaká byla celková roční spotřeba energie soustavy veřejného osvětlení v kWh v letech 2019 

a 2020?  
5. Jaká byla celková cena za spotřebu energie soustavy veřejného osvětlení v Kč v letech 2019 

a 2020?  
6. Jaké má město pro letošní rok plánované investiční akce týkající se veřejného osvětlení?  

 
Poskytnuté informace: 

1. Světelná soustava veřejného osvětlení je tvořena 1225 světelnými body.  
2. Celkový instalovaný příkon soustavy veřejného osvětlení je 92 kW.  
3. Instalovaný příkon světelné soustavy veřejného osvětlení je tvořen ze 70 % LED svítidly a z 30 % 

svítidly výbojkovými.  
4. V roce 2019 činila celková spotřeba energie soustavy veřejného osvětlení 397.075 kWh, v roce 

2020 tato spotřeba činila 386.346 kWh.  
5. V roce 2019 celkové finanční náklady za spotřebu energie soustavy veřejného činily 959.085 Kč 

bez DPH, v roce 2020 byla tato částka 922.209 Kč bez DPH.  
6. V letošním roce bude město Rýmařov realizovat rekonstrukci veřejného osvětlení v části obce 

Rýmařov a místní části Harrachov v předpokládaném finančním objemu 2 348.000 Kč bez DPH. 
Rekonstrukce veřejného osvětlení zahrnuje výměnu 2 ks rozvaděčů RVO a výměnu 211 ks 
stávajících výbojkových svítidel za svítidla LED.  

 

Povinný subjekt vyhověl žádosti v plném rozsahu zasláním požadovaných informací. 

 

 


