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8.2. Nově budovaná zařízení veřejného osvětlení  

8.2.1. Popis a kvalita stavebních materiálů 

1. Zhotovitel se musí přesvědčit, že na všechny výše uvedené “Stanovené výrobky" dle NV 
302/2005 vydal výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě. 

8.2.2. Provádění prací 

1. Záměr vybudovat nové VO, což je jakékoliv nové zařízení VO (tedy i zřízení jednoho světelné-
ho místa), je nutno projednat s budoucím správcem VO, který vydá ve svém vyjádření podmín-
ky k navrhované stavbě: 

a) Zahájit stavbu VO je možno pouze na základě pravomocného rozhodnutí (stavební povo-
lení) nebo nabytí právní moci (ohlášení) vydaného místně příslušným stavebním úřa-
dem. 

b) Při provádění stavebních úprav elektrického vedení pokud se nemění trasa VO je možno 
stavbu provádět bez ohlášení (viz Stavební zákon, §56, odst. g). 

c) Investor stavby (po dohodě možno i zhotovitel) uvědomí písemně správce v předstihu 
minimálně 14 dní o termínu zahájení prací a vyzve ho k předání staveniště. Při předá-
ní staveniště se vypracuje "Zápis o předání staveniště", ve kterém se zaznamená stá-
vající stav VO, a ve kterém se stanoví podmínky provozu a údržby veškerého dotče-
ného zařízení VO po dobu trvání stavby. V tomto zápise se také stanoví  způsob na-
kládání s demontovaným materiálem a stavebním odpadem. 

d) Investor stavby rovněž dohodne součinnost se správcem při odpojování, náhradním pro-
pojování a dalších pracích na stávajícím zařízení.  

e) Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytýčení podzemních inženýrských 
sítí. Provádí se za přítomnosti zhotovitele stavby, který na místě protokolárně přebírá 
vytýčenou trasu, a zhotovitel stavby následně prokazatelně seznámí pracovníky, kteří 
provádějí výkopové práce s polohou těchto sítí. 

f) Pro investora stavby VO je povinnost provedení geodetického zaměření skutečného prů-
běhu kabelové trasy. Pro kontrolu kabelového vedení VO je povinen vyzvat správce 
VO ke kontrole hloubky výkopů, uložení kabelů, zemničů a základů stožárů před zá-
hozem 2 pracovní dny předem písemně, nedohodnou-li se jinak. O provedené kontro-
le musí být proveden záznam do stavebního deníku. Záznam o provedené kontrole 
před záhozem se vyžaduje při technické prohlídce hotového díla v rámci přejímacího 
řízení. 

g) Před přejímacím řízením je nutné uzavřít smlouvu zajišťující provoz nově budovaného 
VO např. smlouvu o provozu a údržbě, smlouvu o smlouvě budoucí darovací apod. 
Dále musí být dohodnuty podmínky, a zakotveny v zápise, převedení vlastnictví nově 
budovaného zařízení (např. darovací smlouva nebo prodej) a následný výkon vlast-
nických práv a správy zařízení (včetně dokladů o bezúplatném zřízení věcného bře-
mene).  

h) Po dokončení výstavby nového VO následuje přejímací řízení. 


