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Pod1e zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám timto

městskou část Praha 19 o poskytnutí nasiedujiCich informaCi:

1. o světe1ných místech veřejného osvětTení, jejichž zařízení jsou ve

správě městské casti Praha 19, a to v tomto rozsahu:

a) název nebo jiné označení komunikace nebo prostranství, kde se takové

osvet]eni nachaZi, a udaj o tom, kdo je v]astnikem a spravcem dane

komunikace nebo prostranstv1,

b) počet a charakteristiku takových světeTných míst a svítide1, pro,

každou 10ka1itu (komunikaci, stavbu, prostranství) zviašť, pokud takove

údaje nebudou zřejmě se seznamu či tabuiky d1e písm. d)

c) Iinformaci o tom, proč daná soustava veřejného osvětiení není svěřena

do spravy h1avn1mu mestskemu spravc1 verejneho osvetiení (t. c. Technoiogie

h]. m. Prahy a. s.),

d) ,ve vztahu k těm světe1ným_místům, která jsou pasportizována v podobě

databaze C1 tabu1ky, zadam o jejich seznam vcetne udaju o po1oze kazdeho

světe1ného místa a typu zarízení (sv1t1d1o, nosny prvek)

e) _ ůdaj o tom, zda jsou jednot1ivá světe1ná místa či svítidia opatřena

identifikacnim znacenim a o jaký system znaceni (Cís1ovan1) jde

f)„ ůdaj o tom, zda jsou poiohy a identifikační značení takovýchto

svete1nych mist predavany primo c1 zprostredkovane HZS CR pro potreby

integrovaneho zachranneho systemu

9)„ údaj 0 tom, zda_jsou poiohy a identifikační značení takovýchto __ ,

sveteinych mist zverejnovany jako otevrena data nebo prostrednictvim jineho

verejne prístupneho rozhrani Ci zda je takove zverejneni pripravovano

SvěteWným místem rozumím ve smysiu s ČSN 36 0400 každý skiadební prvek v

osvět1ovaci soustavě (stožár, nástěnný výiožník nebo převěs) vybavený jedním

nebo více svítid1y, popřípadě též jiná nástěnná, stropní či podh1edová,

zemní, závěsná nebo jinak umístěná svítidia nebo skupiny svítidei určené k

obdobnému úče1u osvět1ení veřejně přístupných komunikací nebo prostranství.

Veřejným osvětiením rozumím osvětiení komunikací (včetně podchodů, průchodů,

nadchodů, schodišť, pod1oubí, teras aj.) a jiných prostranství mimo uzavřené

areáiy nepřístupné veřejnosti a mimo interiéry budov.

Pokud by k vyh1edávání některé z požadovaných informaci byío nutné mimořádně

rozsah1é vyh1edávání„pak žádám poskytnutí takové informace jen v takovém

rozsahu, jaký je mozny bez mimořádně rozsáhiého vyh1edavani.

S pozdravem

adresa pro doručování požadovaných informací:_

adresa místa trva'lého iobytu a adresa pro doručování rozhodnutí:_
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