Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, z.s.
Dobrý den přátelé veřejného osvětlení.
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, z.s. založená v roce 1991 sdružuje širší odbornou veřejnost
- správce, provozovatele, obchodníky, dodavatele, projektanty.
Účelem spolku je předávání si informací v oblasti provozování veřejného osvětlení (VO).
Dne 16.6.2022 proběhla v Rožnově pod Radhoštěm 58. konference, kde bylo členskou základnou
zvoleno nové předsednictvo.
Na další volební období byli zvoleni zástupci společností provozujících VO ve větších městech:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Josef Smolík, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Ing. Pavel Rouček, LL.M, Technické sítě Brno, a.s.
Bc. Petra Zatloukalová, Ostravské komunikace, a.s.
David Chod, MBA, Certifikovaný metrolog pro osvětlení
Jaroslav Špaček, Technické služby města Úvaly, p.o.
Antonín Leskota, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Martin Haupt, Služby města Pardubic a.s.

Hlavním cílem nového předsednictva je vytvoření silného spolku, který sjednocuje provozovatele VO
v otázkách bezpečného, kvalitního, úsporného a k životnímu prostředí šetrného veřejného osvětlení.
SRVO musí být spolehlivým a osvětovým partnerem pro budování kvalitního VO ve městech a obcích
při splnění všech technických a právních norem.
V rámci této politiky bude předsednictvo prosazovat:
 rozšiřování členské základny,
 organizování pravidelných odborných konferencí (min. 2 x ročně) s hlavním cílem řešení
aktuální problematiky provozu VO, výměny profesních zkušeností a navazování nových
kontaktů,
 spolupráci na tvorbě jednotných standardů VO (Generely VO a jejich prováděcí předpisy),
 zakotvení výlučného postavení a funkce prvků VO v prováděcích předpisech. Stanovení
jednotných pravidel pro jejich využívání třetími subjekty, instalaci SMART, pravidla pro
připojování jiných odběrů na síť VO v souladu s podmínkami ERÚ
 udržení a prohlubování partnerských vztahů s MPO a MŽP v rámci přípravy a projednávání
jejich dokumentů k pevnému zakotvení nezbytné funkce VO ve veřejném prostoru při
současném nalezení oboustranného kompromisu s ostatními zájmovými a odbornými spolky
(ochrana ŽP, bezpečnost a zdraví občanů apod.),
 vytvoření pracovní skupiny pro návrh legislativy právního zakotvení sítě VO za obdobných
podmínek jako ostatní sítě technické infrastruktury (elektro, plyn, voda, kanalizace), zejména
vymezení ochranných pásem, sankce a jejich vymahatelnost.
 udržení a prohloubení postavení SRVO jako partnera pro ministerstva v tvorbě a náplni
dotačních titulů pro modernizaci soustav VO na území ČR.
Dále bude nové předsednictvo pokračovat v započatém rozvoji spolku, uplatňovat závazky
předchozího předsednictva, a to zejména Memorandum o spolupráci se Sdružením komunálních služeb
a Spolkem veřejně prospěšných služeb.
Podpořte cíle nového předsednictva svým názorem na danou problematiku.
Podporu můžete vyjádřit svou účastí na 59. konferenci, tentokrát v Ústí nad Labem, ve dnech 20.21.10.2022, kde si vás dovolujeme pozvat nebo se přímo staňte členem SRVO, z.s. a aktivně se
podělte se svými zkušenostmi, úspěchy, podněty a připomínkami v oblasti VO, které povedou
k dosažení společných cílů.
Přihlášky na konferenci naleznete v nejbližší době na stránkách www.srvo.cz. V případě dotazů nebo doplňujících
informací můžete kontaktovat kteréhokoliv člena předsednictva SRVO a domluvit si osobní setkání.
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