
Příloha č. 12 
 

Podmínky 
pro vyjádření k projektové dokumentaci staveb, při jejichž 

realizaci dojde k dotčení sítě veřejného osvětlení 
 
 Níže uvedené  podmínky se týkají vyjádření k projektové dokumentaci  pro stavební 
řízení a jsou zde uvedeny ty, které je nezbytné v rámci ochrany sítě VO splnit. 
V předkládaném projektu musí být zakreslena síť VO. Podmínky se nevztahují na vyjádření 
k projektové dokumentaci výstavby či rekonstrukce VO. 
 Jednotlivé podmínky na ochranu sítě VO jsou stanoveny podle druhu stavební akce, a 
to následovně:  
 
1. Stavební akce, při nichž dojde k těsnému přiblížení k zařízení VO, ale nebude dotčeno. 
2. Stavební akce, při nichž dojde k dotčení (křížení,  těsnému souběhu) zařízení VO. 
 
 
ad 1) 
- před započetím výkopových prací bude vytyčena trasa VO; objednávku na vytyčovací 

práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem  
- výkopové práce v blízkosti zařízení VO je nutné provádět ručně a opatrně 
- pokud během výkopových prací dojde k obnažení kabelu VO, před jeho záhozem musí 

být přizván ke kontrole neporušenosti kabelu a jeho uložení zástupce správce 
- dodržovat normu ČSN 73 6005 
- platnost tohoto vyjádření je 1 rok 
- Projektovaná dokumentace bude projednána se správcem VO, který zároveň přidělí a 

zavede čísla (kódy) nových svítidel a RVO. 
 
 
ad 2) 
- před započetím výkopových prací bude vytyčena trasa VO; objednávku na vytyčovací 

práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem 
- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO 
- investor, příp. jím pověřené osoby, jsou povinny učinit veškerá opatření proti poškození 

kabelů a zařízení VO stavebními pracemi 
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a opatrně; stavební 

práce musí probíhat tak, aby bylo po celou dobu umožněno našim pracovníkům provádět 
případnou údržbu VO (vjíždění mechanismů apod.) 

- před záhozem odkrytých kabelů VO přizvat ke kontrole neporušenosti kabelu a jeho 
uložení zástupce správce 

- zemní práce v okolí základů zařízení VO (sloupů VO) provádět takovým způsobem, aby 
nebyla narušena jejich statika 

- jakékoliv poškození sítě VO bude ihned oznámeno správci; případné opravy budou 
odstraněny na náklady investora na základě jeho objednávky, a to dle možnosti výměnou 
celého kabelového pole, nikoliv kabelovou spojkou; případné poškození VO a jeho 
nenahlášení správci bude posuzováno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení a podle 
toho řešena 

- dodržovat normu ČSN 736005 
- platnost tohoto vyjádření je 1 rok 


