
 
 

STANDARD pro umístění zařízení na stožáry VO v Praze 

 

Umístění veškerého přídavného zařízení na stožáry VO na území hlavního města Prahy musí být 

předem odsouhlaseno správcem veřejného osvětlení (VO) společností Technologie hlavního města 

Prahy, a.s.. 

Žadatel vyplní formulář, který je umístěn na stránkách www.thmp.cz  záložka Jak si zařídit, „Smlouvy a 

další žádosti“. Vyplněný formulář zašle na kontaktní e-mail : smlouvyVO@thmp.cz.  

Ve formuláři musí být uveden typ zařízení podle katalogového listu, který bude v příloze žádosti, a 

foto zařízení. 

Žadatel zajistí nezbytná legislativní povolení pro instalaci svého zařízení plně v souladu s platnými 

právními předpisy a vyhláškami. 

Zařízení bude namontováno pouze na odsouhlasené typy stožárů VO; pokud bude požadováno 

umístit zařízení na starší stožár VO, bude požadovat správce předložení statického posudku. 

(V případě, že stožár neumožní osadit zařízení, bude vyměněn za výrobcem doporučený typ stožáru 

na náklady žadatele.) 

Instalaci zařízení smí provádět pouze správcem (THMP) schválená firma. Před instalací zařízení musí 

být práce nahlášeny na dispečink THMP. Začátek a konec prací na veřejném osvětlení bude hlášen 

na centrální dispečink THMP, a.s.,  tel: 800 40 40 60. 

Veškeré práce spojené se zapojením zařízení žadatele do svorkovnice provádí správce VO (servisní 

odd.), nebo předem správcem schválený dodavatel, na náklady žadatele. 

Způsob instalace:  

- Při instalaci zařízení nesmí dojít k omezení normou předepsaných průjezdních profilů. 

- Na stožár VO bude k přichycení použita objímka nebo speciální páska (bandimex) 

z nekorodujícího materiálu. 

- Na stožáru bude proveden maximálně jeden průvrt (průměr max. 20 mm), který bude vzdálen 

0,5 m od lubu nebo spoje dvou dílů stožáru a bude opatřen protikorozním nátěrem a 

průchodkou. 

- Instalací zařízení nesmí dojít k omezení vstupu do stožáru VO, nesmí dojít k zakrytí štítku 

s evidenčním číslem. 

- Instalací zařízení nesmí být nijak dotčeno stávající vybavení světelného místa – stožár, poloha 

výložníků, svítidel atd. 

- Pokud bude zařízení napojeno na kabelový rozvod VO bude zajištěno napájení pouze 

v režimu VO (umožnuje-li to kapacita sítě VO). 

- Zařízení s odběrem elektrické energie bude v případě příkonu nad 500 W připojeno 3fázově 

s rovnoměrným rozfázováním. 

- Odjištění přípojky zařízení žadatele s odběrem el. energie musí být provedeno v místě 

připojení do zařízení VO pojistkou podle platných ČSN. 
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- V případě umístění kabelového vedení pro zařízení žadatele na stožáru VO bude toto 

zavěšeno na lanku a vyvázáno, v místě vstupu do stožáru VO bude vyvázána smyčka 

z důvodu zamezení stékání vody do stožáru VO, využit musí být konstrukční otvor pro 

kabelový svod. 

- Kabelové vedení odběratele bude ve stožáru VO označeno plastovým identifikačním štítkem, 

připevněným nevodivým materiálem s uvedením majitele zařízení, typu připojeného zařízení, 

názvem jeho umístění a evidenčním číslem zařízení (toto evidenční číslo přidělí správce VO). 

- V případě zemního napojení zařízení odběratele ze stožáru VO musí být využit konstrukční 

vstup do stožáru. 

- V okolí konstrukčních prvků VO (výložník, svítidlo atd.) musí být dostatečný manipulační 

prostor dle ČSN k bezpečnému provádění údržby a opravy stožáru VO. 

- Veškeré doplňkové zařízení na stožáru musí zůstat zachováno, jeho případné přemístění 

musí být předem písemně projednáno se správcem. 

 

Po instalaci zařízení bude sepsán technikem správce PROTOKOL o umístění doplňku na zařízení 

VO. (Kontaktní osoba správce Petr Kopp 730 895 999) 

V případě instalace zařízení s odběrem el. energie bude správci VO předložena před připojením 

tohoto zařízení na kabelový rozvod VO revizní zpráva a protokoly o shodě. O připojení zařízení 

žadatele na kabelové rozvody VO bude sepsán protokol, který bude podepsán žadatelem popř. jím 

pověřenou osobou. 

Po provedení demontáže budou na náklady žadatele odstraněny ze stožáru VO všechny kotvící a 

upevňovací prvky, které sloužily k upevnění zařízení, a vše bude uvedeno do původního stavu, průvrty 

budou utěsněny např. plastovou ucpávkou. Pro provedené demontáži zajistí žadatel na své náklady 

opravu nátěru stožáru (ve shodné barvě) v místě uchycení demontovaného zařízení stanoveným 

technologickým postupem, který stanoví správce VO. 

V případě nutnosti poskytne žadatel správci VO součinnost např. při výměně stožáru, provádění 

nátěrů atd. V případě výměny stožáru (obnova, rekonstrukce, přeložka VO, dopravní nehoda apod.) 

zajišťované správcem VO, která bude vyžadovat instalaci jiného typu stožáru, uhradí žadatel rozdíl 

mezi cenou standardního typu a typu instalovaného z důvodu umístění jeho zařízení na stožár VO. 

Žadatel nese zodpovědnost za narušení statiky a konstrukční pevnosti stožáru v důsledku umístění 

svého zařízení. 

Žadatel nese plnou odpovědnost a náklady spojené s prokazatelným poškozením stožáru VO a 

veškerého doplňkového zařízení na stožáru VO, které způsobil při svojí činnosti. Žadatel nese plnou 

zodpovědnost a následně i náhradu za škodu, která vznikne na majetku či zdraví osob, spojenou 

s jeho činností a instalovaným zařízením žadatele. 

Pojištění zařízení i jeho provozu je záležitostí žadatele, případně provozovatele zařízení. 

Žadatel není oprávněn bez souhlasu poskytovatele použít jiné zařízení VO než zařízení, které bylo 

písemně odsouhlaseno správcem VO. 



 
V případě poškození funkčnosti a estetického vzhledu zařízení žadatele vlivem nepříznivých 

klimatických podmínek, povětrnostních a jiných vlivů je žadatel povinen zjednat okamžitou nápravu 

uvedením zařízení do původního stavu. 

Veškerou obsluhu, údržbu, opravy  a revize zařízení, které slouží výhradně jen pro potřeby žadatele 

v souvislosti s provozem, si žadatel zajišťuje a hradí na vlastní náklady. Žadatel je povinen při své 

činnosti zajistit a dodržovat v okolí stožárů VO pořádek a čistotu v souladu s obecně závaznou 

vyhláškou hl. m. Prahy. 



 
PROTOKOL o umístění doplňku na stožár VO 

 

Zápis ze dne:…………………………. 

Adresa: ……………………………………………………………………………..  

Evidenční čísla stožárů: ………………………………………………………………..  

Účastníci : 

Majitel doplňku  

Obch. jméno:………………………………………………………………..  

Adresa:………………………………………………………………………..  

IČ: ……………………………DIČ:…………………………… 

Zástupce: ……………………………..Kontakt: ………………………………. 

Zhotovitel:  

Obch. jméno: …………………………………………………………………. 

Adresa: …………………………………………………………………………. 

IČ:…………………………… DIČ: ………………………………….. 

Zástupce: ……………………………..Kontakt:……………………………………..  

 

Kontroloval za správce: Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Adresa: Dělnická 213/12, 170 00 
Praha 7 IČ: 25672541 DIČ: CZ25672541 

Technik:………………………………..Kontakt………………………………………. 

 

Seznam dokladů: 

 


