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C.1 Úvod 

 
Koncepce veřejného osvětlení (dále jen Koncepce VO) je strategický dokument, jehož smyslem je definování 
parametrů, pravidel a postupů ve veřejném osvětlení pro dosažení stanovených kvalitativních parametrů při 
odpovídajících provozních a investičních nákladech.  
 
První částí - Základní plán veřejného osvětlení řeší analýzu a návrh z pohledu architektonicko-urbanistického 
a světelně technického. V rámci této části je navržen vzhled města ve večerních a nočních hodinách utvářený 
veřejným a architekturním osvětlením. Součástí je specifikace parametrů veřejného a architekturního 
osvětlení a osvětlovací soustavy. 
 
Druhá část – Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení - slouží jako nástroj pro finanční plánování 
města v oblasti veřejného osvětlení. Specifikuje soubor prvků veřejného osvětlení, který je třeba pravidelně 
obnovovat, stanovuje odhad ročních nákladů na obnovu VO a navrhuje harmonogram obnovy a modernizace 
VO. Na základě provedené analýzy současného technického stavu veřejného osvětlení a vývojových trendů je 
vypracována návrhová část, ve které jsou definována modernizační opatření.  
 
Třetí část – Implementační - stanovuje způsob/plán dosažení definovaných specifických cílů a vymezuje 
postupy, harmonogram, finanční zdroje, stanoví způsob vyhodnocení plnění cílů a opatření, včetně 
zodpovědnosti za naplnění cílů a termíny plnění.  
 

C.2 Základní pojmy 

 

POJEM VÝZNAM 

Koncepce VO Koncepce veřejného osvětlení, která se skládá ze: 
o Základního plánu VO (analytické a návrhové části)  

o Plánu obnovy a modernizace VO (analytické a návrhové části)  

o Implementační části 

Akční plán Souhrn dílčích staveb v oblasti obnovy a modernizace VO 

Gestor Osoba, která je zodpovědná za realizaci konkrétního opatření 

RMP Rada města Plzně 

ÚKEP Útvar koordinace evropských projektů města Plzně 

SVS Správa veřejného statku města Plzně 

SVS-Ř Ředitel Správy veřejného statku města Plzně 

SVS-KOM Úsek komunikací Správy veřejného statku města Plzně 

SVS-VO Oddělení veřejného osvětlení Správy veřejného statku města Plzně 

SIT GIS Správa informačních technologií města Plzně, oddělení GIS 

ZD Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 

ZŘ Zadávací řízení pro výběr dodavatele formou veřejné zakázky 

SD Stavební deník 

SOD Smlouva o dílo 

KD Kontrolní den stavby 

DPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

DM Datový model Pasportu VO 

GIS Geografický informační systém Marushka 

Tabulka 1 - Základní pojmy 
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C.3 Schválení Koncepce VO v orgánech města 

 
Pro realizaci cílů a opatření je podmínkou schválení zpracované Koncepce VO v orgánech města (RMP a ZMP). 
Součástí schválení (obsahem příslušného usnesení) bude také stanovení odpovědností za realizaci a kontroly 
plnění Koncepce VO. Odpovědnosti jsou stanoveny níže v kapitole C.4. 
 
Po schválení Koncepce v orgánech města bude realizováno školení pro osoby/zaměstnance města, kterých se 
bude týkat praktické využití Koncepce VO k zefektivnění činnosti úřadu. Realizaci školení zajistí SVS-VO.  
 

C.4 Odpovědnosti plnění Koncepce VO 

 
Naplňování Koncepce VO 
Za naplňování Koncepce VO je odpovědný resortní náměstek primátora v oblasti dopravy a životního 
prostředí. Za naplňování jednotlivých specifických cílů bude při realizaci konkrétních opatření odpovídat jejich 
gestor.  
 
Vypracování akčních plánů a odpovědnost za jejich plnění 
SVS-VO je gestorem odpovědným jak za vypracování akčních plánů, tak i za realizaci konkrétního naplnění 
daného akčního plánu. Akční plán se vypracovává na období jednoho roku a je souhrnem dílčích staveb 
veřejného osvětlení v oblasti obnovy a modernizace VO. 
 
Odpovědnost za každoroční schválení akčních plánů 
SVS-Ř bude odpovědný za každoroční schválení akčních plánů v oblasti realizace opatření, které budou 
zpracovány SVS-VO v souladu s Koncepcí VO. 
 
Odpovědnost za aktualizaci pasportu VO 
Za aktualizaci pasportu VO nese odpovědnost SVS-VO na základě předložených dat od provozovatele VO. 
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Následující tabulka přehledně shrnuje role, odpovědnosti a pravomoci v postupech monitorování a hodnocení 
implementace. 
 

ROLE POPIS ODPOVĚDNOSTÍ A PRAVOMOCÍ 

Náměstek primátora 
v oblasti dopravy a 
životního prostředí 

Schvaluje 
o Každoročně Akční plán obnovy a modernizace VO 

Informuje RMP 
o o realizaci a naplňování specifických cílů Koncepce VO (tzn. o naplňování 

věcného a finančního plánu Koncepce VO) 

SVS-Ř 

Schvaluje a předkládá náměstkovi primátora v oblasti dopravy a životního 
prostředí 
 
o každoroční Plán obnovy a modernizace VO 

o výroční zprávu o realizaci a naplňování specifických cílů Koncepce VO (o 

naplňování věcného a finančního plánu Koncepce VO) 

SVS-VO 

Zpracovává a předkládá SVS-Ř 
 

o každoroční Plán obnovy a modernizace VO 

o výroční zprávu o realizaci a naplňování specifických cílů Koncepce VO (o 

naplňování věcného a finančního plánu Koncepce VO) 

SIT-GIS 

Zajišťuje 
 
o Součinnost a technickou výpomoc SVS při správě a pravidelné aktualizaci 

pasportu VO. 

Tabulka 2 - Základní role při monitorování a hodnocení 
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C.5 Definované specifické cíle Koncepce VO 

 
Cílem Koncepce VO je zefektivnit procesy veřejné správy v oblasti obnovy a modernizace veřejného osvětlení 
města Plzně.  
 
Realizace obnovy a modernizace VO bude probíhat prostřednictvím naplňování specifických cílů, které jsou 
stanoveny na základě vypracované analytické a návrhové části Koncepce VO v oddílech A. a B.: 

 Specifický cíl 1 – Zpracování a schválení akčních plánů 

 Specifický cíl 2 – Realizace akčních plánů 

 Specifický cíl 3 – Aktualizace Pasportu VO 

 

C.5.1 Specifický cíl 1 – Zpracování a schválení akčních plánů  

 
Akční plán se zpracovává na období kalendářního roku a obsahuje jednotlivé stavby veřejného osvětlení. 
Každé stavbě je přiděleno jedinečné číslo zakázky, které se používá jako identifikátor od zahájení stavby 
veřejného osvětlení až po její ukončení včetně aktualizace Pasportu VO. 
 
 
 

 

 

Obrázek 1 - Proces tvorby a schvalování Akčního plánu 
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Následující tabulka popisuje proces tvorby a schvalování Akčního plánu uvnitř odpovědné městské 
organizace – SVS. 

 
ÚKOL POPIS ÚKOLU GESTOR TERMÍN VÝSTUP 

Shromáždění 
podkladů 

Evidence podnětů 
Výběr staveb z Koncepce VO 

SVS-VO Každoročně 
 IV. kvartál 

Soubor podkladů 

Zpracování 
Akčního plánu 

Zpracování soupisu staveb VO a 
jejich rozsahu  

SVS-VO Každoročně 
I. kvartál 

Návrh Akčního 
plánu pro daný rok 

Schválení Projednání a schválení finálního 
rozsahu staveb VO  

SVS-Ř 
SVS-KOM 

I. kvartál Schválený Akční 
plán pro daný rok 

Podklady k 
přepracování 

Zpracování podnětů k úpravě 
návrhu Akčního plánu pro daný 
rok 

SVS-KOM I. kvartál Rozsah požadavků 
na úpravu 

Předání Akčního 
plánu k realizaci 

Předání schváleného Akčního 
plánu pro daný rok k realizaci 

SVS-KOM I. kvartál Schválený Akční 
plán pro daný rok 

 
Tabulka 3 - Úkoly v rámci tvorby a schvalování Akčního plánu 

  



 
 

 
 

Statutární město Plzeň  / ÚKEP / SVS / PMDP 
C. Implementační část Strana 8 (celkem 18) 
 
 

C.5.2 Specifický cíl 2 - Realizace akčních plánů 

Plnění každoročních Akčních plánů zajistí postupné naplňování Koncepce VO. Schválení Akčního plánu 
obsahujícího soupis staveb veřejného osvětlení je nezbytným podkladem pro zahájení realizace staveb VO. 
Součástí tohoto specifického cíle je postupná realizace zadávacích řízení, výběr zhotovitelů staveb, realizace 
staveb VO a jejich převzetí podle harmonogramu a rozsahu stanoveného schváleným Akčním plánem. 
 

 

Obrázek 2 - Proces realizace plnění Akčních plánů 
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Následující tabulka popisuje proces realizace plnění Akčního plánu: 
 

ÚKOL POPIS ÚKOLU GESTOR TERMÍN VÝSTUP 

Převzetí 
schváleného 
Akčního plánu 

Převzetí schváleného Akčního 
plánu pro daný rok k realizaci 
Zpracování hmg staveb pro 
daný rok 

SVS-VO 
Každoročně I. 
kvartál 

Schválený Akční 
plán pro daný rok 

Výběr zhotovitele 
konkrétní stavby 
VO 

Zpracování ZD 
Realizace ZŘ 
Porovnání doručených nabídek 
(splnění technických parametrů) 
Hodnocení nabídek 
Vyhlášení vítěze ZŘ 

SVS-VO 
Dle hmg 
Akčního plánu  

ZD 
Nabídky 
Hodnocení nabídek 
Oznámení o výběru 

Realizace stavby 
VO zhotovitelem 

Předání staveniště 
Průběžná kontrola realizace 
stavby 
Realizace KD 

Zhotovitel 
Dle hmg 
Akčního plánu 

Zápis z předání 
staveniště 
Průběžné zápisy v 
SD 

Přejímka 
dokončené stavby 
VO 

Prověrka provedených 
stavebních prací 
Kontrola rozsahu a funkčnosti 
stavby  
 

SVS-VO 
Dle hmg 
Akčního plánu 

Návrh zápisu o 
předání a převzetí 
stavby 

Předání vad a 
nedodělků 

Zpracování soupisu nalezených 
vad a nedodělků 

SVS-VO 
Dle podmínek 
v SOD ZŘ 

Soupis vad a 
nedodělků 

Převzetí stavby 
VO 

Sepsání Zápisu o předání a 
převzetí stavby 
Převzatí DSPS a dalších 
požadovaných dokladů 
 

SVS-VO 
Dle podmínek 
v SOD ZŘ 

Zápis o předání a 
převzetí stavby 
DSP 
 
 

Příprava 
k aktualizaci 
Pasportu VO 

Zpracování podkladu pro 
aktualizaci Pasportu VO 

SVS-VO 
30 dnů po 
převzetí 
stavby VO 

Podklad pro 
aktualizaci 

 
Tabulka 4 - Úkoly v rámci realizace plnění Akčních plánů 
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C.5.3 Specifický cíl 3 - Aktualizace Pasportu VO 

Pasport veřejného osvětlení tvoří základní zdroj informací, a proto je nutné Pasport VO trvale udržovat 
v aktuálním stavu. Město Plzeň vlastní pro evidenci nejen veřejného osvětlení informační systém GeoStoreV6, 
jehož webovým mapovým publikačním klientem je systém Marushka. Správa tohoto informačního systému je 
svěřena SIT-GIS. Vzájemnou spoluprací mezi SVS-VO a SIT-GIS bude zajištěna nejen pravidelná aktualizace 
Pasportu VO, ale zároveň bude rozsah aktualizace sloužit jako základ prokazatelného plnění Koncepce VO. 
 

Následující tabulka popisuje úkoly v rámci aktualizace pasportu VO po dokončené přejímce stavby 
(bez vad a nedodělků): 

 

ÚKOL POPIS ÚKOLU GESTOR TERMÍN VÝSTUP 

Kompletace 
podkladů pro 
aktualizaci 
Pasportu VO 

Kompletace a kontrola 
podkladů pro potřeby 
aktualizace Pasportu VO 

SVS-VO 

do 14 dnů od 
ukončené 
přejímky 
stavby 

Podklad pro 
aktualizaci 

Kontrola 
předaných 
podkladů 

Kontrola konzistence dat s DM  
Kontrola shody s číselníky DM 

Bez výstupu 

Aktualizace 
Pasportu VO 
 

Import předaných dat do GIS 
SVS-VO 
 

do 7 dnů 

 
Provedená 
aktualizace dat 
 

Poskytnutí součinnosti SIT-GIS 

 
Tabulka 5 - Úkoly v rámci aktualizace Pasportu VO 
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C.6 Rozpočet na obnovu a modernizaci VO a zdroje financování 

C.6.1 Předpokládané náklady 

Část koncepce B.2 Návrhová část obsahuje v oddíle B.2.2.3 Finanční rozvahu pro implementaci, která je 
zpracována na základě fyzické kontroly aktuálního stavu zařízení a obsahuje celkem 3 varianty. 
 
Varianta 1 – Prostá obnova VO 
Varianta 2 – Modernizace VO 
Varianta 3 – Obnova a modernizace VO 
 
 

C.6.1.1 Varianta 1 - Prostá obnova VO 

V rámci desetiletého období uvažováno s výměnou všech dožilých podpor včetně výměny svítidel, která 
přesáhla hranici životnosti a dále samostatnou výměnou svítidel, jejichž životnost končí rokem 2030. 
 
V průběhu stanoveného období 10 let bude /je v nevyhovujícím stavu a/nebo překročí životnost celkem 16 
561 stožárů (uvažovány všechny stožáry osazené do roku 2000, jejichž předpokládaná životnost skončí v roce 
2030) a 1 932 svítidel (osazené do roku 2010, jejichž předpokládaná životnost bude končit také v roce 2030). 
 
Pro celkový počet 20 382 stávajících světelných míst navrhuje tato varianta k výměně 16 561 kusů stožárů.  Z 
celkového počtu 21 967 svítidel pak k výměně 1 932 svítidel. Náklady na prostou obnovu v tomto rozsahu by 
představovaly za období následujících 10 let částku ve výši 269 378 850 Kč (bez DPH). 
 

 
Tabulka 6 - Náklady prosté obnovy veřejného osvětlení 
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C.6.1.2 Varianta 2 – Modernizace VO 

Zatím co prostá obnova veřejného osvětlení zahrnuje výměnu zařízení kus za kus, modernizací osvětlovací 
soustavy se rozumí optimalizace osvětlovací soustavy ze všech hledisek pro zajištění optimálního a 
ekonomického osvětlení veřejného prostoru včetně realizace funkčnosti veřejného osvětlení souvisejícího 
z požadavků KA-01 Smart City. 
 
Modernizace veřejného osvětlení v období od 2021 do 2030 zahrnuje výměnu/stavbu 26 721 stožárů, 
výměnu/doplnění 26 881 svítidel a výměnu kabeláže v délce 704 658 m.  
 
Do návrhu modernizace veřejného osvětlení je zahrnuta výměna svítidel (včetně svodového kabelu) včetně 
instalačních prací, stožárů se základem a usazením a kabelů včetně výkopů a dalších zemních prací.  
 
Do varianty 2 je dále zahrnuta kompletní výměna zařízení veřejného osvětlení v oblastech a ulicích, kde jsou 
dnes svítidla osazena na stožárech ČEZ (nadzemní vedení NN). Návrh vychází z předpokladu, že ve 
sledovaném období 10 let bude nadzemní vedení NN nahrazeno podzemními kabelovými trasami. V návrhu 
modernizace je rozsah veřejného osvětlení dále rozšířen o lokality (plochy), které jsou v platném územním 
plánu města Plzně určeny k zastavění (rozvojové plochy) a o dnes neosvětlené plochy, určené k transformaci 
(např. některé zahrádkové osady, navržené v územním plánu k přeměně na rodinné bydlení). 
 

 
Tabulka 7 - Náklady modernizace veřejného osvětlení 
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C.6.1.3 Varianta 3 – Obnova a modernizace VO 

Varianta 3 navrhuje kompromisní návrh rozsahu obnovy a modernizace kombinací cca 50% modernizace 
systému veřejného osvětlení, zaměřenou na lokality s nejvyšší prioritou a cca 50% prosté obnovy v lokalitách 
ostatních s nižšími preferencemi. 
 

 
Tabulka 8 - Náklady obnovy a modernizace veřejného osvětlení 
 
 

C.6.2 Zdroje financování a sestavení rozpočtu 

Realizace Akčního plánu a postupné naplňování Koncepce VO bude závislé zejména na finančních 
možnostech. Hlavním zdrojem financování bude i nadále především rozpočet města, tedy finanční prostředky 
přidělené příslušné příspěvkové organizaci - Správě veřejného statku města Plzně, úsek komunikací, oddělení 
VO v rámci každoročního sestavování rozpočtu města a výhledů rozpočtu. 
 
Při sestavování rozpočtu na obnovu a modernizaci VO bude zároveň usilováno v maximální možné míře o 
využití vhodných zdrojů financování jak ze státního rozpočtu (dotací ČR), tak i z fondů EU. 
 
Rozpočet na obnovu a modernizaci VO bude každoročně sestavován na základě zvolené varianty financování 
dle kapitoly C.6 tohoto dokumentu. 
 
Detailní rozpočet nákladů pro realizaci Akčních plánů je převzat z návrhové části Plánu obnovy a modernizace 
VO (druhá část Koncepce VO) a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny jsou v cenové hladině roku 
2019. 
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C.6.3 Příprava Akčního plánu 

Při zpracování akčního plánu se vychází z koncepce schválené ZMP. Akční plán ukazuje milníky, které je nutné dodržet, aby byl dodržen harmonogram prací pro 
daný rok. V akčním plánu jsou uvedeny stavby včetně finančního rozsahu.  
 
Akční plán je: 

- podkladem pro stanovení termínů a zahájení výběrových řízení a projekčních práci, pokud jsou pro daný typ výměny nutné. 

- je nástrojem pro evaluaci obnovy a modernizace VO v Plzni.   

Vzor akčního plánu je uveden níže. První Akční plán sestavený na základě této Koncepce VO bude připraven pro rok 2021. Data uvedená níže slouží pouze jako 

příklad pro vyplnění. 

Akční plán pro rok 2021 

           

realizace 
název 

lokality 
název ulice  

typ 
výměny 

počet 
kusů 

cena 
materiálu 

cena 
práce 

cena 
celkem 

způsob 
výběru 

zhotovitele 

délka 
výběrového 

řízení ve 
dnech 

dokončení projekčních prací * 

 03-05 
Jižní 

předměstí Alešova SLOUP 9 129 060 49 950 179 010 podlimit 14 x 

 06-08 
Zadní 

Skvrňany Waltrova KOMPLET 35 757 997 165 375 923 372 nadlimit 60 03/2020 

                      

                      

                      

* Dokončením projekčních prací je myšleno kompletní práce včetně získání stavebního povolení. 
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Při tvorbě akčního plánu budou brány v potaz níže uvedená rizika: 
Jednotlivá rizika jsou posuzována z hlediska závažnosti svého dopadu – „D“ (1 – velmi nízká, 2 – nízká, 3 – střední, 4 – významná, 5 – velmi významná) 
pravděpodobnosti výskytu – „P“ (1 – vzácná, 2 – nepravděpodobná, 3 – mírná, 4 – pravděpodobná, 5 – téměř jistá).  
Jejich významnost – „V“ je dána součinem těchto hodnot (1 – 8 běžné, 9 – 16 závažné, 17 – 25 kritické riziko). 
 

 RIZIKO D P V POPIS RIZIKA ZPŮSOB ELIMINACE RIZIKA 

1 Neshoda Zastupitelstva 
města na způsobu 
naplnění cíle 

4 4 16 Mezi jednotlivými zastupiteli nepanuje vždy shoda na 
způsobu naplnění jednotlivých cílů. Tyto neshody mohou 
vyústit v nedostatečnou podporu, a tedy i nerealizaci či 
pouze částečnou realizaci jednotlivých opatření. 

Důsledná komunikace mezi jednotlivými zastupiteli, 
hledání kompromisních a alternativních řešení při 
plnění jednotlivých cílů.  

2 Liknavý přístup gestora 4 2 8 Pokud nebude gestor ztotožněn s potřebou opatření 
realizovat, může z jeho strany dojít k nekvalitní realizaci 
opatření či jeho nerealizaci. 

Vhodně zvolené gestorství, důsledná kontrola a 
vyhodnocování opatření. 

3 Nedostatek finančních 
prostředků 

4 4 16 Při nedostatku finančních prostředků může dojít k ohrožení 
naplnění cílů. 

Prioritizace jednotlivých opatření dle finanční 
efektivity, prosazování a zajištění finančních 
prostředků na implementaci opatření. 

4 Nedostatek 
personálních kapacit 

3 4 12 Pokud bude pro některé aktéry stanoveno příliš mnoho 
opatření, která nebudou vedle své běžné agendy zvládat, 
může dojít ke zpoždění plnění jednotlivých úkolů, případně 
i jejich nesplnění. 

Racionalizace jednotlivých opatření z hlediska jejich 
náročnosti provedení, rozložení pracovní zátěže mezi 
jednotlivé aktéry, prioritizace opatření a jejich 
rozložení v čase, prosazovaní personální posílení dle 
priorit. 

5 Nedostatek 
projekčních kapacit 

3 4 12 Pokud bude pro některé akční plány stanoveno příliš 
mnoho projekční přípravy, která zahltí projekční přípravu, 
může dojít ke zpoždění plnění jednotlivých úkolů v oblasti 
přípravy, případně i jejich nesplnění. 

Racionalizace jednotlivých opatření z hlediska jejich 
náročnosti provedení v rámci akčního plánu, rozložení 
projekční přípravy mezi jednotlivé dodavatele, 
prioritizace časové náročnosti opatření a její rozložení 
v čase. 

6 Nedodržení 
harmonogramu 
zadávacích řízení 

3 4 12 Pokud bude pro některé akční plány kumulováno v čase 
příliš mnoho zadávacích řízení, může dojít ke zpoždění 
plnění jednotlivých úkolů v důsledku neúspěšnosti výběru 
nebo případných obstrukcí. 

Racionalizace jednotlivých opatření z hlediska jejich 
náročnosti provedení v rámci akčního plánu, rozložení 
zadávacích řízení v čase. 

Tabulka 9 - Seznam rizik 
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C.7 Evaluace a naplnění specifických cílů 

Hlavním cílem evaluace/zhodnocení plnění Koncepce VO je každoroční kontrola věcného a finančního plnění 
schváleného Plánu obnovy a modernizace veřejného osvětlení. Spočívá ve vyhodnocení sestavení a naplnění 
Akčního plánu a dohledu na aktualizaci pasportu VO. 
 
Evaluace/vyhodnocování akčních plánů a pasportu bude prováděna 1x ročně. Vyhodnocení vypracované 
SVS-VO bude předkládáno SVS-Ř, který bude odpovědný za předání resortnímu náměstkovi primátora 
v oblasti dopravy a životního prostředí. 
 
U akčních plánů bude vždy vyhodnocováno naplnění jednotlivých opatření. Samotná opatření budou 
hodnocena ve škále: splněno – splněno částečně – nesplněno s patřičným upřesňujícím komentářem. V 
případě, že opatření nebude zcela splněno, bude zváženo jeho zařazení do následujícího akčního plánu, 
případně jiné řešení situace. Seznam sledovaných a realizovaných opatření a struktura vyhodnocení pro daný 
rok je uveden níže: 
 
ČÍSLO SPEC. 

CÍL 
OPATŘENÍ CÍLOVÁ 

HODNOTA 
SPLNĚNO 

SPLNĚNO - ČÁSTEČNĚ 
NESPLNĚNO 

KOMENTÁŘ (uvedení 
zdůvodnění, proč je realizace jiná 
než předpoklad v Koncepci VO) 

1.1 1 Zpracování Akčního 
plánu 

1 Výběr položky dle 
skutečnosti 

Zdůvodnění dle skutečnosti. 

1.2 1 Schválený Akční 
plán, je podkladem 
pro realizaci staveb 
VO v daném roce 

ANO/NE Výběr položky dle 
skutečnosti 

Zdůvodnění dle skutečnosti. 

2.1 2 Počet realizovaných 
staveb VO 

číslo uvedené 
v Koncepci VO 

Výběr položky dle 
skutečnosti 

Zdůvodnění dle skutečnosti. 

2.2 2 Počet obnovených 
nebo 
zmodernizovaných 
rozvaděčů VO 

číslo uvedené 
v Koncepci VO 

Výběr položky dle 
skutečnosti 

Zdůvodnění dle skutečnosti. 

2.3 2 Počet obnovených 
nebo 
zmodernizovaných 
stožárů VO 

číslo uvedené 
v Koncepci VO 

Výběr položky dle 
skutečnosti 

Zdůvodnění dle skutečnosti. 

2.4 2 Počet obnovených 
nebo 
zmodernizovaných 
svítidel VO 

číslo uvedené 
v Koncepci VO 

Výběr položky dle 
skutečnosti 

Zdůvodnění dle skutečnosti. 

2.5 2 Počet obnovených 
nebo 
zmodernizovaných 
kabelových polí VO 

číslo uvedené 
v Koncepci VO 

Výběr položky dle 
skutečnosti 

Zdůvodnění dle skutečnosti. 

2.6 2 Náklady obnovy a 
modernizace VO 

číslo uvedené 
v Koncepci VO 

Výběr položky dle 
skutečnosti 

Zdůvodnění dle skutečnosti. 

2.7 2 Kumulované 
náklady obnovy a 
modernizace VO 

číslo uvedené 
v Koncepci VO 

Výběr položky dle 
skutečnosti 

Zdůvodnění dle skutečnosti. 

3.1 3 Aktualizace 
Pasportu VO 

1 Výběr položky dle 
skutečnosti 

Zdůvodnění dle skutečnosti. 

Tabulka 10 - Seznam opatření pro evaluaci 
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C.8 Aktualizace Koncepce VO 

Aktualizaci koncepce je nutné realizovat pro následující období 2027-2032. Aktualizaci je nutné rozdělit do 
dvou částí a to: 

a) Základní plán veřejného osvětlení 

b) Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení 

Pokud dojde k aktualizaci Koncepce VO, je nutné nechat aktualizovaný dokument schválit v orgánech města 
(RMP, ZMP). Za schválení aktualizované Koncepce VO bude odpovědný správce veřejného osvětlení.   

 

C.8.1 Aktualizace Základního plánu veřejného osvětlení 

Základní plán veřejného osvětlení je zpracován na stávající rozsah využitého území města Plzeň. V případě, že 
dochází k rozvoji dalšího území města, spolupracuje investor akce o s Odborem rozvoje a plánování.   
 
V rámci zpracování odborného stanoviska prověří SVS-VO, zda navrhované území má již zpracovány světelně-
technické parametry v Základním plánu VO. Pokud tomu tak není, zajistí zpracování světelně-technických 
parametrů v rozsahu Základního plánu VO a vloží tyto hodnoty do stávající tabulky Základního plánu VO 
k pozdější aktualizaci Základního plánu. 
 
Aktualizace Základního plánu závisí na rychlosti rozvoje území města Plzně. První případnou aktualizaci lze 
předpokládat za 10 let, tedy v roce 2030. 
 

C.8.2 Aktualizace Plánu obnovy a modernizace veřejného osvětlení 

Plán obnovy a modernizace je zpracován na období od 2021 do 2030. V rámci realizace staveb VO však může 
dojít k neočekávaným zjištěním a skutečnostem, které mohou mít vliv na změnu rozsahu plánu obnovy a 
modernizace VO.  Tyto případné změny Plánu obnovy a modernizace VO administruje SVS-VO, které zajistí 
v případě potřeby aktualizaci stávajícího Plánu obnovy a modernizace VO. 
 
První aktualizace Plánu obnovy a modernizace VO se předpokládá nejdříve v roce 2025, tedy pět let od 
zahájení realizace opatření. Po uplynutí období platnosti Koncepce VO, tedy na konci roku 2030 nemusí být 
vytvářen zcela nový strategický dokument, ale pokud se stávající model osvědčí, může dojít pouze k 
aktualizaci samotného Plánu obnovy a modernizace VO. 
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