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II. Organizace a řízení VO SMO

1. Úvod
Na území SMO je prostřednictvím společnosti Ostravské komunikace, a.s. provozováno 
zařízení VO, které je majetkem města. Na území města jsou i soustavy venkovního 
osvětlení osvětlující veřejně přístupná místa, které jsou provozovány jinými subjekty. 
V těchto případech musí dbát správa VO při schvalování záměrů a PD na návaznosti 
cizích osvětlovacích soustav a soustav ve vlastnictví města z hlediska světelně 
technických parametrů těchto soustav.  
Společnost OK, a.s. je smluvně vázána povinností spravovat a provozovat VO v souladu 
s platnými ČSN, EN, zákony a vyhláškami, obecně závaznými vyhláškami města a podle 
uzavřené smlouvy s majitelem VO – Statutárním městem Ostrava.  

2. Řídící činnost vlastníka VO
Jediným vlastníkem zařízení VO je SMO. Z titulu vlastnického práva vykonává SMO 
nezastupitelné činnosti, zejména prostřednictvím činností odboru dopravy magistrátu 
a odboru majetkového magistrátu 

• vede evidenci majetku v souladu s příslušnými předpisy
• zavádí do majetku nová zařízení
• vyvádí z majetku zrušená a demontovaná zařízení VO
• rozhoduje o tom, která veřejně přístupná místa budou městem osvětlována
• rozhoduje o tom, které architektonicky cenné objekty budou nasvětleny
• rozhoduje o rozsahu, umístění a době provozu vánočního osvětlení podle

požadavků MOb
• přesně vymezuje a specifikuje rozhodovací pravomoci a kompetence delegované

na pověřeného správce a provozovatele VO - vyjadřování v rámci územního
a stavebního řízení, reklamní činnost na VO, povolování využití zařízení VO
jinými subjekty aj.

• stanoví rozsah a koncepci údržby svého majetku, kterou s provozovatelem
každoročně upřesňuje a tuto v plném rozsahu finančně zajišťuje

• finančně pokrývá v plném rozsahu energetickou náročnost provozu zařízení VO
• prostřednictvím odboru investičního magistrátu zajišťuje podle schváleného plánu

celkové rekonstrukce zařízení VO
• rozhoduje o odstranění zařízení VO v havarijním stavu na základě zjištění

a poskytnutých podkladů správce VO
• rozhoduje a schvaluje zásadní koncepční řešení provozu a údržby zařízení VO,

zavedení nových technologií, vypracování a aktualizace základních provozních
dokumentů.

8 



GENEREL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 

3. Činnost správce VO
Od 1. ledna 1999 byla radou města pověřena výkonem správy VO akciová společnost 
Ostravské komunikace.  
Rozsah činností zajišťovaných správou veřejného osvětlení je následující: 

• vedení technické evidence zařízení VO, mapové a datové pasportizace VO
• poskytování vyjádření a stanovisek ke všem územním a stavebním řízením,

posuzování předkládaných projektů staveb VO a staveb s vynucenými přeložkami
a změnami VO, zajištění vytyčování průběhu podzemní sítě VO zhotovitelům
staveb

• z pověření majitele zařízení VO rozhoduje o použití komponentů soustavy VO jak
na stavbách, tak při údržbě VO

• poskytování mapových a technických informací investorům
• zajištění údržby VO
• zajištění periodických revizí VO
• vedení evidence vynaložených nákladů na spotřebu energie VO
• jednání v oblasti smluvních vztahů s provozovatelem distribuční soustavy

a obchodníkem s elektřinou
• posouzení požadavků na jiné využití zařízení VO jako podklad pro rozhodnutí

vlastníka VO – odbor dopravy magistrátu
• zabezpečení poruchového dispečinku VO
• zajištění pohotovostní poruchové služby
• příprava podkladů pro finanční plán na kalendářní rok
• příprava podkladů pro plán investiční výstavby na kalendářní rok
• vedení evidence a posuzování požadavků občanů na rozšíření VO z technického

hlediska a postoupení požadavků odboru dopravy k odsouhlasení a odboru
investičnímu k zajištění

• zajištění spolupráce s VŠB-TUO, firmami zabývajícími se projektováním staveb
VO, získávání zkušeností od správců VO jiných měst ČR, případně zahraničních
partnerů

• kontrolní činnost na stavbách VO
• hodnocení plnění plánu údržby VO a finančního rozpočtu na kalendářní rok
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