
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám tímto
městskou část Praha 13 o poskytnutí následujících informací: 

 

1.     O světelných místech veřejného osvětlení, jejichž zařízení jsou ve
správě městské části Praha 13, a to v tomto rozsahu: 

a)     název nebo jiné označení komunikace nebo prostranství, kde se takové
osvětlení nachází, a údaj o tom, kdo je vlastníkem a správcem dané
komunikace nebo prostranství, 

b)    počet a charakteristiku takových světelných míst a svítidel, pro
každou lokalitu (komunikaci, stavbu, prostranství) zvlášť, pokud takové
údaje nebudou zřejmé se seznamu či tabulky dle písm. d)

c)     informaci o tom, proč daná soustava veřejného osvětlení není svěřena
do správy hlavnímu městskému správci veřejného osvětlení (t. č. Technologie
hl. m. Prahy a. s.), 

d)    ve vztahu k těm světelným místům, která jsou pasportizována v podobě
databáze či tabulky, žádám o jejich seznam včetně údajů o poloze každého
světelného místa a typu zařízení (svítidlo, nosný prvek)

e)     údaj o tom, zda jsou jednotlivá světelná místa či svítidla opatřena
identifikačním značením a o jaký systém značení (číslování) jde

f)     údaj o tom, zda jsou polohy a identifikační značení takovýchto
světelných míst předávány přímo či zprostředkovaně HZS ČR pro potřeby
integrovaného záchranného systému

g)    údaj o tom, zda jsou polohy a identifikační značení takovýchto
světelných míst zveřejňovány jako otevřená data nebo prostřednictvím jiného
veřejně přístupného rozhraní či zda je takové zveřejnění připravováno

 

Světelným místem rozumím ve smyslu s ČSN 36 0400 každý skladební prvek v
osvětlovací soustavě (stožár, nástěnný výložník nebo převěs) vybavený jedním
nebo více svítidly, popřípadě též jiná nástěnná, stropní či podhledová,
zemní, závěsná nebo jinak umístěná svítidla nebo skupiny svítidel určené k
obdobnému účelu osvětlení veřejně přístupných komunikací nebo prostranství.
Veřejným osvětlením rozumím osvětlení komunikací (včetně podchodů, průchodů,
nadchodů, schodišť, podloubí, teras aj.) a jiných prostranství mimo uzavřené
areály nepřístupné veřejnosti a mimo interiéry budov. 

 

Pokud by k vyhledávání některé z požadovaných informací bylo nutné mimořádně
rozsáhlé vyhledávání, pak žádám poskytnutí takové informace jen v takovém
rozsahu, jaký je možný bez mimořádně rozsáhlého vyhledávání. 
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