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5.6. Další zařízení připevňovaná na zařízení veřejného osvět-
lení 

1. Zařízení připevňovaná na zařízení VO se dělí na zařízení:  

− bez napájení el. energií (např. reklamy, dopr. značky, vlajkové držáky, odpadkové koše 
apod.), 

− napájená el. energií z rozvodu VO (SDZ-světelné dopravní značky, světelné reklamní 
panely, zařízení pro řízení a regulaci dopravy, zastávky MHD, apod.). 

2. Veškerá zařízení připevňovaná na zařízení VO podléhají schválení správce.  

3. Povolené způsoby umístění přídavných konstrukčních prvků na zařízení VO a další technické 
podmínky jsou uvedeny v: Příloha 2 – Povolené způsoby instalace přídavného zařízení na sto-
žáry VO 

4. Při vyšší hmotnosti nebo větších rozměrech zařízení připevňovaných na stožáry než je povole-
no, je k žádosti o odsouhlasení potřeba předložit správci VO posudek statika nebo vyjádření 
výrobce stožáru. 

5. Umístění dopravních značek i SDZ, schválených Policií ČR, instalovaných na zařízení VO pří-
slušným správcem komunikací, musí být oznámeno správci VO. 

6. Upevňovací konstrukce připevňovaného zařízení musí být provedena v antikorozním provede-
ní. 

7. Připojení SDZ, jízdenkových automatů, zastávek MHD, reklamních a jiných zařízení na kabelo-
vou síť VO může být provedeno pouze při splnění všech stanovených připojovacích podmínek 
na základě řádně uzavřené smlouvy se správcem.  

8. Pro přívody k napojení SDZ a reklamních panelů se používají samostatně jištěné kabely CYKY 
v provedení 3C nebo 5C s průřezem vodičů min. 1,5 mm2 (podle příkonu zařízení) v soustavě 
TN-S. Tyto přívody jsou vedeny z místa napojení bez přerušení.  

9. Napájení veřejných hodin, světelných reklam, jízdenkových automatů a dalších podobných za-
řízení je provedeno s ohledem na rovnoměrné zatížení jednotlivých fází. Pokud je technicky 
únosné, připojuje se na samostatně vyvedenou větev. Jištění těchto zařízení se provádí podle 
jejich příkonu a pojistky se umísťují do zařízení veřejného osvětlení. 

10. Napájení připojených zařízení je vhodné barevně odlišit na jistícím zařízení (krytu pojistkového 
lůžka, pojistkového modulu) barvami. Příklad takovéhoto značení je uvedeno v následující ta-
bulce: 
 

Zařízení Barva 

Světelné dopravní značky, rozcestníky apod. Šedá 

Veřejné hodiny Hnědá 

Telefonní budky Žlutá 

Zařízení DP (výdejní automaty jízdenek, staniční sloupky MHD apod) Červená 

Ostatní zařízení Zelená 

 


