j

TECHNOLOGIE

HLAVNiHO MESTA
PRAHY
‘A'

Pulz naéi metropolc
V Praze dne 21.1.2019

Poskytnuti informaci podle za’kona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pi'istupu k informacim, ve znéni

pozdéj§ich piedpisﬁ

Spoleénost Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s., IC: 256 72 S41, se sfdlem Délnické 213/12, 170 00

Praha 7 — Hole§ovice (da’le téi jen ,,spoleénost THMP” nebo ,,povinn9 subjekt") obdriela iédost
(déle jen ”iadatelka“) podle zékona é. 106/1999

Sb., 0 svobodném pFistupu k informacim, ve znéni pozdéj§ich piedpisﬂ (délejen ,,ZSPI") 2e dne 6.1.2019

(déle jen ”ia’dost”).

Zadatelka se v éésti iédosti oznaéené iadatelkou pod éislem 1.) doméhé poskytnuti nésledujici
informace: Jakyje souéasny stav ver'ejného osvétlen/ v Praze? Povaz'ujete ho za dostaéujici? Byl, je nebo
bude podroben modernizaci?

KvVée uvedené Eésti Zédosti oznaéené Zadatelkou pod Eisiem 1.) povinnf/ subjekt uvédi nésledujici

odpovéd' (za pouiiti v ia’dosti definovanf/ch pojmﬁ):
Vei'ejné osvétleni na dzemi hl. m. Prahy (déle téi jen ,,HMP”) je tvoieno systémem zapinacich mist,
kabelovh tras a svételny’ch mist. Spoleénost THMP spravuje na ﬁzemi HMP piibliiné 1 500 zapinacich
mist a vice nei 130 000 svételny’ch mist. Soustava veiejného elektrického osvétleni byla na Lizemi HMP
budovéna v druhé poloviné 20. stoleti a déle pak prﬁbéiné rozéiiovéna a Ea’steéné obnovovéna.

SouEasny’ stav vei'ejného osvétleni je odpovidajici vzhledem kjeho sta'i-i a péEi, které byla vefejnému
osvétleni za poslednich 50 let vénovéna, nicméné spoleénost THMP vnimé zejména stav kabelové sité
a vzhled vei'ejného osvétleni jako neuspokojivf/ a podinvestovanv.

Soustava veiejného osvétleni piedstavuje rozséhlou infrastrukturu, které vyiaduje prﬁbéinou a
neustélou obnovu a modernizaci pro zajiéténi jejiho bezpeéného provozu a funkce. Vlastnik
infrastruktury investuje kaidy’l rok do této modernizace. Pro rok 2019 navrhla spoleénost THMP

navV§eni rozpoétovy’lch prostfedkﬁ tak, aby bylo moiné stav nejenom udriovat, ale i zlep§ovat. O
skuteéném vynaloieni prosti'edkﬁ na obnovu veFejného osvétleni nakonec rozhodne jeho vlastnik,
Viv

tedy Hiavnl' mésto Praha, pi’i schvéleni investicnl césti rozpoétu pro rok 2019.

Povinnv subjekt pro liplnost dodévé, ie aktua‘lni informace o éinnosti spoleénosti THMP a systému
vei'ejného osvétleni na dzemi HMP jsou dostupné na internetovy'lch strénkéch pod odkazy
www.thmp.cz a www.prahasviti.£g nebo na profilu spoleénosti THMP na sociélni siti Facebook.
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iadatelka se a’sti Zédosti oznaéené iadatelkou pod Eislem 2.) doméhé poskytnuti nésledujici
informace: Pokud byl, je nebo vbudoucnu pldnujete jeho modernizaci, jak tato modernizace bude
vypadat? Nahradite souc'asné osvét/em' LED sviti/nami?

KWée uvedené éa’sti iédosti oznaéené Zadatelkou pod Eislem 2.) povinm] subjekt uvédi nésledujici
odpovéd’ (za pouiiti v Zédosti definovanVch pojmﬁ):

Spoleénost THMP kaidv rok z pozice spra’vce vefejného osvétleni na ﬂzemi HMP pFedklédé na'vrh
plénu obnovy, o jehoi realizaci rozhoduje vlastm’k veFejného osvétleni na L’Izemi HMP. HMP aplikuje
LED technologii pro vefejné osvétleni od roku 2009, pfiéemi probihé vyhodnocovéni ekonomické a

technické Whodnosti této technologie.

Spoleénost THMP bude sledovat Whodnost a vhodnost p|o§ného nasazeni LED technologie a souéasné
pFedpisy Evropské unie o moinosti vyuiivéni technologie vysokotlaké sodikové vy'bojky (coi je dnes

dominantnl’ svételny’ zdroj v systému veFejného osvétlem’ v Praze). PFI’padné ploéné nasazeni LED
technologie bude provedeno sohledem na jeji vhodnost, Whodnost a zévazné pra'vni pFedpisy.
Spoleénost THMP zastéva’ zatim spi§e konzervativnl’ pFistup k plo§nému nasazeni LED technologii

sohledem na jejich prozatim nevyjasnéné negativni vlastnosti voblasti hygieny sviceni (otézka
vhodné ,,tep|oty" svétla a jejiho vlivu na zdravi a kvalitu spénku) a sohledem na skuteénost, ie

vyuiivané svétla s vysokotlaki sodikovy'mi vy'bojkami jii pro§la optimalizaci s pohledu spotFeby
elektrické energie. Nicméné nové budované ﬁseky veFejného osvétleni jsou jii standardné
vybavovény svitidly na bézi technologii LED i s pFihlédnutim kmoinostem éerpéni dotaénich
prostFedkﬁ na jejich podporu.

Zadatelka se véésti Zédosti oznaéené iadatelkou pod Eislem 3.) doméhé poskytnutl’ nésledujici
informace: Existuje koncept chytrych LED lamp, které s/ouz'l' zdroveﬁ jako ,,c"erpac:’ stanice” pro
elektromobi/y. Pldnujete zavedenitakovych i ve vdmi spravovanych méstskych c'dstech Prahy?

KW§e uvedené Eésti ia’dosti oznaEené iadatelkou pod éfslem 3.) povinny'l subjekt uvédi nésledujici
odpovéd' (za pouiitiv iédosti definovanY/ch pojmﬁ):

Otézkou takzvany’ch ,,SMART" Fe§eni v oblasti vefejného osvétleni se HMP zavé formou pilotm’ch
projektﬁ. Mezi nimi je napf'. i svételné misto vybavené nabijecim zaFizenim pro elektromobily.
Rozhodnuti o nasazem’ bude provedeno p0 dokonéeni pilotniho testovaciho provozu na zékladé
potfeby vra'mci rozvoje elektro mobility HMP. Spoleénost THMP nem' nositelem téchto zéésti
politicky'ch rozhodnuti, je pouze odbornﬁm supervizorem navrhovany’ch Feéem’ sdoporuéujicim

hlasem. V rémci tohoto manda’tu se spoleénost TH MP vyjadfuje ke vhodnosti nasazeni a Wsledkﬁm
pilotm’ch projektﬁ. §ir§i nasazenl' dobijecu'ch stanic spojenf/ch s vefejm'lm osvétlem’m by vyiadovalo

zésadni rekonstrukci kabelové sité veFejného osvétleni v Iokalitéch vy'stavby nabijecich stanic.

V\]§e uvedea poskytnutim informaci bylo vyhovéno Zédosti vplném rozsahu. Spoleénost THMP
nicméné dodévé, 2e nékteré informace, kterVCh se Zadatelka doméhé, Ize zafadit pod ust. § 2 odst. 4

ZSPI. ZSPI ale umoiﬁuje povinnému subjektu dobrovolné zodpovézeni dotazu. Spoleénost THMP se tedy
v néktery'lch bodech rozhodla nad ra’mec svych povinnostl’ vyplWajicich ze ZSPI informace poskytnout a
vyhovét tak iédosti v plném rozsahu.
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