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Příloha č. 5

Ostravské komunikace, a.s.
správa veřejného osvětlení

Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava—Mariánské Hory

Věc:
Sdělení (( vaší žádosti o stanovisko k zpracování projektové dokumentace rekonstrukce
podchodu
Tylova na ut. Plzeňská (následně podchodů Dolní a Hulvácká ze dne 30. 4. 2019.

K výše uvedené žádosti uvádíme:
1. Všechny uváděné podchody jsou vybaveny veřejným osvěttením v majetku
Statutárního
města Ostrava a v naší správě napojeným do sítě VO města (víz mapy pasportu
v příloze).
2. V projektu rekonstrukce podchodů musí být vždy vypracován projekt
samostatného
stavebního objektu rekonstrukce veřejného osvětlení (není majetkem investora
ÚMOb
Ostrava —Jih ale jedná se o majetek SMO, majetkový odbor).
3. Projekt VC) musí kromě řešení vlastní elektroinstalace VO obsahovat
světeíně technický

?“

4.
6.

výpočet osvětlení tubusu, schodišť a tramvajových nástupišť (bude—li
nutno samostatně,
přístřešky apod.) jak pro denní dobu, taki pro noční provoz s okolní
soustavou VO.
Nový návrh osvětlení bude LED svítidly s teplotou ch romatičnosti
do 3000 K.
Na elektrické rozvody VO není možné napojovat jiná zařízení
než je veřejné osvětlení.
Upozorňujeme na záměr společnosti OVANET a.s. na instalaci
kamerového systému (podklad
v příloze). Nutno koordinovat s celkovou rekonstrukcí podchodu
Hulvácká.

Souhlasné stanovisko vydá Správa VO OK, a.s. po předložení
a projednání projektových dokumentací
stavebních objektů VO projektantem nebo investorem stavby
Přílohy:
Pasport VO podchod Tylova v měř. 1:500 (PDF)
Pasport VO podchod Dolní v měř. 1500 (PDF)
Pasport VO podchod Hulvácká v měř. 1500 (PDF)

Záměr OVANET na instalaci kamerového systému v podchodu Hulvácká
+ vyjádření OKAS-

5856 13 sú Ku ze dn

správa veřejného osvětlení
Ostrm’s/cé komunikace, a. &.

Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava—Mariánské Hory
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