
Pracovní skupina INFRASTRUKTURA 25. 5. 2016  

Zasedací místnost OÚ, Červená Voda, 18:00 hodin 

Přítomni: František Čermák, František Anderle, Pavel Liepold, Lukáš Stejskal, Bc. Zorjana Pryjmak, Dis., 

Ing. Petr Mareš PhD. 

Omluveni: Ing. Josef Orlita, Ing. Bc. Martin Mikulášek, 

Nepřítomen: František Horníček, Jaromír Klimeš 

Host: pan Valnoha 

 

TÉMA OSVĚTLENÍ OBCE 

 

Úvod – MB – přivítání, rekapitulace předchozího setkání a výstupů. Čtení zápisu. Na tomto setkání 

bude diskutována otázka osvětlení obce. Byl přizván pan Valnoha.   

 

Lukáš Stejskal předložil dokument s pasportizací osvětlení a jeho přehled v aplikaci Google Earth. 

Dokument byl zpracován odbornou firmou po únorové návštěvě všech 504 lamp a 16 rozvaděčů. 

Lampy jsou průměrně o výkonu 145W, což činí náklady na svícení zhruba 400 000 Kč ročně + údržba.  

Je placena vysoká cena za jističe (z důvodu vysokých příkonů starých lamp). Po modernizaci by bylo 

možné některé rozvaděče zrušit. 

 

V roce 2016 bylo požádáno o dotaci na výměnu 163 svítidel. Odmontované starší bude možno použít 

na opravy kratších havarijních úseků. 

 

Přehled rozvaděčů, jejich stav a záměry: 

 

RV1 – Přidat další lampy ke hřbitovu. Budoucí zamyšlení po připojení ČOV. Poruchy zcela výjimečně. 

RV2 – Částečná výměna u silnice č. 1/11 za LED v hodnotě 200 tis. Nyní se hledá problém u bytovek. 

Lampa č. 45 je špatně zakreslená. 43,44,45 mají poruchy a hledá se příčina. Uvažuje se o výměně a 

vykopání nového vedení + posunutí světla za školkou. Lampa č. 53 není zakreslená a nyní bude nová 

z RV6 

RV3 – Dát stanici mimo budovu. Dát lampu mimo budovu do zatáčky. Doplnit jedno světlo nad 086 – 

točna. ČEZ dá nové sloupy na směrem na Písařov a Tři dvory. U Vítkové (RV2) – výložník 1m krátký. 

Potřeba doplnit světlo na sloup mezi lampy č. 101 – 102. 

RV4 – Výměna všech světel by stála 170 000 Kč. Přidat nad lampu č. 113 další světla. Proběhl dotaz na 

transformátor za školou. Možnost zrušit rozvaděč a světla připojit k RV5. Možnost použití starších 

světel z výměn. U lampy č. 125 přidat 2 – 3 lampy he Křížové hoře. Přidat 1 – 2 lampy ke hřbitovu. 

Potřeba přidat 1 – 2 lampy od lampy č. 127. 

RV5 – nové 

RV6 – Od lampy č. 111 nyní povede voda – padla otázka, zda sem nepřidat elektřinu k Pavelkom (cca 4 

světla). Dále proběhla otázka, zda nesvítit v posádce celo noc. Konečná dohoda zněla, že ANO. 

Úsek lamp č. 151 – 111 bude zrušen a udělají se nové podél chodníku s napojení na RV u sloupu blízko 

lampy č. 150. Byla diskutována potřeba světla na hřišti  od lampy č. 146. Rozhodnutí bylo ZÁPORNÉ.  

RV7 – Proběhla diskuse o harmonogramu opravy silnice a výměně sloupů ČEZ. V této lolalitě budou 

realizovány následující projekty: 

1) Obec udělá své sloupy u chodníku mezi lampami č. 119 a 181, kde bude nový chodník, lampy i 

rozvaděč. 

2) Obec vymění 10 světel od RV7 až k OÚ. Zůstanou na jednom rozvaděči. Zde bude třeba vyřešit, jak 

budou napojeny uličky, když se dá vedení do chodníku. 

3) ČEZ dá podél silnice č. 1/11 vedení do země. 



RV8 – Není zde tolik problémů. Je zde však otázka nasvícení kostela a potřeba rozvaděče na parkovišti 

(síla, navýšení rozvaděče, natažení nového kabelu, výměna RV). 

RV9 – nová svítidla. Možnost sloučit RV8 a RV9. Zjistit kolik by se ušetřilo? 

 RV10 – Část schválně nesvítí. Rozvaděč je nový. Pracuje se na projektu na výměnu svítidel – musí však 

být všechna usazena? 

RV11 – Možnost spojit s RV10. RV ve špatném stavu. 

RV12 – RV ve špatném stavu. 

RV13 – Nový rozvaděč. VAK chce dělat vodu ke hřišti v úseku 178 – 367. Možno položit kabely do země. 

Možnost napojení p. ?Saidla (např. z lampy č. 366). Lampa u nemocnice není zakreslena. Lampy na 

hřišti jsou napájeny z hřiště. 

RV14 – nový RV. Úvaha o napojení nové lokality Ptáčák z lampy č. 409 = deset nových svítidel. Plán 

chodníku na Boříkovice z lampy č. 424 nad 436. Možnost vedení chodníkem. Možno odstranit jednu 

nefunkční. 

RV15 – Potřeba nasvítit přejezd. Světlo u Kotkové č. 469 – dát víc do silnice > silnější. Budou nové 

sloupy ČEZ – přidat mezi lampy 464 a 465 jedno světlo. Dále přidat světlo na křižovatce směr H. Orlice 

k cyklostezce. Chybí zakreslené světlo u Maciáka. 

RV16 – komplet nová část + možnost přidat jednu další lampu u pana Málka. 

 

Další schůzka proběhne: 

 

 

    8. 6. od 15 hodin KOMUNIKACE + ZIMNÍ ÚDRŽBA A ROZHLAS 

Míra Švestka 

 

o 29. 6. 15 hodin STROMY Anna Kárníková (plán údržby a kácení) 

o 13. 7. 15 hodin ZELEŇ Walter, Vogl, Matýsová 

o 27. 7. 18 hodin SMS, PROPAGACE Petr Cink 

 

 

Zapsal Miroslav Beran, 31. 5. 2016 


