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Přenesená správa veřejného osvětlení

Co znamená?
• Komplexná starostlivosť o sústavu verejného osvetlenia

• PPP – Public Private Partnership

• EPC – Energy Performance Consumption

Souhrn činností vykonávaných na soustavě
veřejného osvěltení
- upraven podle konkrétních podmínek a požadavků zadavatele
- objem, doba trvání, investice, výstavba, další zařízení



Výkon přenesené správy VO

• Údržba – operativní i preventivní

• Správa zařízení (inženýring, přejímaní staveb, správa sítí)

• Dispečerská služba 24h

• Realizace obnovy

• Hospodaření s el. energií

• Převzetí odpovědnosti majitele

• Kontrolní činnost, vlastní i vnější



Hlavní výhody

• Realizace obnovy VO z vlastních zdrojů společnosti

• Zavedení smluvních vztahů na ochranu majetku města

• Přínos poznatků a zkušeností v oblasti VO

• Komplexní systém preventivní péče o zařízení

• Finanční úspory, kumulací činností a nákupů

• Novinky

• Vypracování digitálního pasportu (data i mapa)



Novinky v oblasti přenesené správy

• Podíl na úspoře díky kumulativním nákupům

nákup el. energie

představuje 40 – 60 % nákladů

Skupina Eltodo nakupuje el. Energii pro cca 220 000 SM v ČR a SR

Celková spotřeba je cca 90 GWh
Obec               1 000 obyvatel cca     0,04 GWh       tj.    0,04   %

Město            10 000 obyvatel cca     0,4   GWh       tj.     0,44   %

Košice         250 000 obyvatel cca   10      GWh       tj.     11,1   %

Bratislava    450 000 obyvatel cca   18      GWh       tj.     20      %



Pilotní projekt – Praha, jižní spojka

- návaznost na strategické detektory intenzity dopravy

Regulace VO Inteligentní město

Regulace VO - možnosti čerpání EU fondů

- úspora výměnou osvětlovacích těles – hradí společnost

- úspora hromadnou regulací VO – hradí společnost

- úspora regulací v závislosti na intenzite dopravy – hradí EU

- Komplexní podpora při zpracování technické části 

Příprava projektu Košice
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ELTODO  OSVETLENIE, s.r.o.
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