
 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ A DOPRAVNÍ SVĚTELNÉ 

SIGNALIZACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem smlouvy je správa, údržba veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace a to 
zejména:  

 Správa a údržba veřejného osvětlení a nasvětlených přechodů pro chodce 

 Správa a údržba dopravní světelné signalizace 

 Správa a údržba trvale nasvícených míst 

 Správa, údržba, montáž a demontáž vánočního osvětlení 

 Správa a údržba venkovních zdrojů el. energie - samostatných rozvaděčů 

 Monitoring stavu veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace 

 Průběžné vedení pasportu veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace. 

 

1.1. Upřesňujicí podmínky pro zhotovitele: 

 

 Objednatel požaduje poskytování služeb ve vymezené oblasti správy a údržby veřejného 
osvětlení a dopravní světelné signalizace pro celé území města Přerova včetně jeho místních částí 
tj. ve všech definovaných sektorech a v rozsahu a parametrech stanovených v GIS 

 Zhotovitel v rámci správy a údržby veřejného osvětlení a nasvětlených přechodů pro 
chodce průběžně sleduje stav osvětlení a neprodleně upozorní vlastníka na špatný stav. Veškeré 
práce provádí samostatně a po jejich dokončení je rozsah změn aktualizován v GIS. 

 Zhotovitel informuje o rozsahu provedených prací ve výkazech práce způsobem uvedeným 
ve smlouvě,  

2. VÝKLAD POJMŮ A VYMEZENÍ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ 

 

2.1. ÚDRŽBA VO: 

Zhotovitel bude, v rámci poskytování služeb, provádět tyto práce spojené s údržbou: 

Opravy svítidel 

- oprava světelného místa – světelný zdroj, 
- oprava světelného místa - pojistka, 
- výměna svítidla světelného místa, 
- výměna krytu svítidla, 
- výměna tlumivky světelného místa 
- výměna startéru světelného místa 
- výměna objímky světelného místa 
- provedení revize světelného místa, 
- výměna předřadníku, 

Opravy sloupů VO 

- výměna patice, 
- výměna těsnící manžety patice, 
- výměna dvířek u patice 
- výměna stožárové výzbroje 



- výměna pojistky 
- výměna pojistkového spodku, 
- výměna pojistkové hlavice, 
- oprava sv. místa - přívod svítidla, 
- provádění revizí elektrovýzbroje sloupů VO 
- nátěr sloup VO, 
- repase sv. místa (nátěr sloupu + výměna nového svítidla), 

 
Zhotovitel bude, v rámci poskytování služeb, provádět tyto práce spojené se správou: 
 

 Zpracování plánu nátěrů sloupů VO a provádění těchto nátěrů v souladu s plánem (požadavek 
zadavatele na nátěry kovových sloupů VO neupravovaných povrchově žárovým zinkováním - 1 x za 
10 let). 

 Zpracování plánu oprav a výměn stožárů do 31.10. a jeho odsouhlasení k 31.12. 

Opravy vedení VO 

 
 oprava - volné vedení (zkraty na volném vedení, odstranění závad způsobených cizím 

zařízením, montáž rozporek, oprava izolátorů), 

 oprava - zemní vedení (včetně provedení výkopu - hloubka 70 cm) z toho: 

 zemní vedení - volný terén, 

 zemní vedení - živičný povrch, 

 zemní vedení - dlažba, 

 provedení revize vedení VO, 

 kompletní výměna sv. místa 

Opravy rozvaděčů VO  

 výměna stykačů 

 výměna jistících prvků 

 výměna spínacích hodin 

 výměna fotobuňky 

 výměna pojistného spodku 

 nátěr rozvaděče 

 čištění rozvaděče, rekonstrukce rozvaděče, provedení revize rozvaděče VO. 

 

2.2. DOPRAVNÍ SVĚTELNÁ SIGNALIZACE: 

 
Zhotovitel bude, v rámci poskytování služeb, provádět tyto práce spojené s údržbou: 

 výměna světelného zdroje  

 údržba svorkovnice 

 oprava krytu svorkovnice 

 výměna spínací jednotky (tlačítka) 

 seřízení časového řadiče 

 výměna kompletní světelné ampule 

 čištění skla ampule 

 vyčištění rozvaděče 

 promazání zámku rozvaděče 

 revize dopravní světelné signalizace 

 opravy vedení - dtto opravy vedení VO 
 

2.3. TRVALE NASVÍCENÁ MÍSTA 

Zhotovitel bude, v rámci poskytování služeb, provádět tyto práce spojené s údržbou: 

 výměna světelného zdroje 

 výměna skla světelné armatury 



 výměna světelné armatury 

 údržba svorkovnice 

 oprava krytů svorkovnice 

 seřízení časového spínače 

 vyčištění rozvaděče 

 provedení revize trvale nasvícených míst 
 

2.4. VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ 

Zhotovitel poskytne požadované služby spojené s vánočním osvětlením každoročně v období od 
01.12. do 06.01. kalendářního roku. Práce spojené s vánočním osvětlením probíhají v průběhu 
celého kalendářního roku a zhotovitel je provádí z vlastního podnětu tak, aby zajistil výzdobu v 
požadovaném termínu. 

Zhotovitel bude, v rámci poskytování služeb, provádět tyto práce spojené s údržbou: 

 prověření funkčnosti vánočního svítidla, 

 oprava vánočního svítidla před montáží na sloup VO, 

 montáž vánočního svítidla na sloup VO, 

 demontáž vánočního svítidla ze sloupu VO 

 oprava vánočního svítidla na sloupu VO, 

 oprava zástrčky na sloupu VO, 

 provedení revize vánočního osvětlení, 

 návrhy na vyřazení a likvidaci neopravitelného vánočního svítidla 

 návrhy na rozšíření či obnovu 
 
 

2.5. VENKOVNÍCH ZDROJE EL. ENERGIE – SAMOSTATNÉ 
ROZVADĚČE 

Zhotovitel v rámci správy a údržby venkovních zdrojů elektrické energie provádí tyto služby soustavně a 
pravidelně. Rovněž na pokyn objednatele provádí připojení dalších (třetích) subjektů k elektrické energii. 

Zhotovitel bude, v rámci poskytování služeb, provádět tyto práce spojené s údržbou: 

 prověření funkčnosti el. rozvaděče, 

 výměna jističe 

 výměna pojistky, 

 výměna pojistného spodku, 

 nátěr rozvaděče, 

 čištění rozvaděče, 

 rekonstrukce rozvaděče, 

 opravy přívodního vedení – dtto opravy vedení VO, 

2.6. MONITORING STAVU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A 
DOPRAVNÍ SVĚTELNÉ SIGNALIZACE 

 
Zhotovitel je povinen v rámci správy a údržby veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace provádět 
pravidelný monitoring stavu VO v souladu se zpracovaným a zadavatelem odsouhlaseným plánem 
posouzení stavu sloupů VO 

 Zpracování plánu posouzení stavu sloupů VO a provádění v souladu s tímto plánem statického 
posouzení sloupů VO nedestruktivními metodami. V případě podezření na závady sloupů VO, které 
není možné těmito metodami zjistit, bude v plánu uveden konkrétní rozsah včetně doporučení 
metody vedoucí k odhalení stavu stožáru (destruktivní metody atd.). Realizace těchto speciálních 
metod není součástí nabízené služby. 



 

 

2.7. VEDENÍ PASPORTIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A 
DOPRAVNÍ SVĚTELNÉ SIGNALIZACE 

 
Zhotovitel zajistí vedení této pasportizace formou : průběžných aktualizací v systému GIS 

 pasportizace veřejného osvětlení 

 pasportizace nasvětlených přechodů pro chodce 

 pasportizace dopravní světelné signalizace 

 pasportizace trvale nasvícených míst 

 pasportizace vánočního osvětlení 

 pasportizace venkovních zdrojů el. Energie 

 provádění pravidelných aktualizací pasportizací se zaznamenáním veškerých změn elektronicky do 
informačního systému GIS 

 

2.8. ČASOVÉ POŽADAVKY NA SPRÁVU A ÚDRŽBU VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ, DOPRAVNÍ SVĚTELNÉ SIGNALIZACE A 
VENKOVNÍCH ZDROJŮ EL. ENERGIE: 

Zhotovitel stanovil následující časové požadavky: 

 odstranění nesvítivosti světelného bodu veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace 
nejpozději do 48 hodin od nahlášení objednatelem nebo třetí osobou 

 odstranění nesvítivosti okruhu veřejného osvětlení nejpozději do 6 hodin a dopravní světelné 
signalizace nejpozději do 24 hodin (týká se poruch či činností uvedené v bodu 2.1.) od nahlášení 
objednatelem nebo třetí osobou 

 odstranění havárie veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace (uražený sloup, vyhořelý 
rozvaděč, vyhořelý jistič, poškozené vedení apod.); započít s odstraňováním havárie do 3 hodin od 
nahlášení objednatelem, složkami IZS, nebo třetí osobou 

 prověření funkčnosti a zprovoznění venkovního zdroje el. energie 48 hodin před dobou od nahlášení 
termínu připojení odběratele el. energie, 

 zahájit práce na odstranění závady nefunkčnosti venkovního zdroje el. energie nejpozději do 3 hodin 
od doby nahlášení 
 
 

2.9. POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 

Zhotovitel zabezpečí nepřetržitou pohotovostní službu, která v případě: 

- poruchových stavů (stav, kdy není třeba speciálních nároků na materiálové zajištění) - 
zajistí zprovoznění světelného bodu veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace, v 
rámci časových požadavků dle bodu 2.8  

- havárií (stav, kdy je třeba speciální materiálové zajištění, kterým dodavatel nedisponuje) - 
zajistí další bezpečný provoz sítě veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace, do doby 
kdy bude možno zahájit standartní pracovní úkony, a o tomto stavu neprodleně informuje 
kompetentního zástupce objednatele 

 

 

3. OSTATNÍ PODMÍNKY 

 



 
 

3.1. ODPAD Z ČINNOSTI ZHOTOVITELE 

Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele, likviduje zhotovitel  v souladu s platnými právními předpisy. 
Odvoz odpadu je součástí ceny služby, náklady na jeho likvidaci hradí objednatel podle skutečného objemu ( 
v t) a jsou součástí sjednané ceny uvedené v čl. III. smlouvy  

 
 
 

3.2. MATERIÁL PRO ÚDRŽBU A OPRAVY 

 

Zhotovitel plánuje spotřebu provozního materiálu každoročně souhrnně na základě plánovaného rozsahu 
oprav a údržby pro daný kalendářní rok. V průběhu roku vyúčtuje objednateli skutečnou spotřebu dle výdejů 
ze skladu jako součást dodávané služby (vč. elektromateriálů, stavebních a spojovacích materiálů, 
nátěrových hmot a všech provozních materiálů při opravách). Materiály související s provozem pracovní 
techniky a spotřebou zaměstnanců jsou součástí ceny (PHM, nářadí, náhradní díly, OPP, čistící prostředky, 
aj.) 
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