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TISKOVÁ ZPRÁVA

Za dotační podpory z rozpočtu Jihočeského kraje bude provedena oprava veřejného
osvětlení v Pechově Lhotě.
Předmětem projektu je oprava veřejného osvětlení v místní části Pechova Lhota.
Jde o opravu veřejného osvětlení v celé místní části Pechova Lhota, aby veřejné osvětlení
splňovalo normy a požadavky na bezpečné užívání.
Předmětem projektu je konkrétně dodávka a osazení 35 ks osvětlovacích stožárů
a položení/vybudování nových kabelových rozvodů veřejného osvětlení v celkové délce cca
2100 m v místní části Pechova Lhota.
Trasa kabelového vedení V.O. bude totožná s trasou kabelového vedení NN (investor E.ON
Distribuce, a.s.). Použit bude kabel AYKY 4x16 mm2, který bude zaúsťován do sadových
stožárů, vyzbrojených výložníkem, stožárovou svorkovnicí a LED svítidlem typ BGP307
LED 54/740. Kabely budou uloženy ve volném terénu v pískovém loži krytém fólií z PVC, ve
více namáhaných místech (vjezdy, přechody komunikace) v kabelových chráničkách.
Minimální krytí kabelů bude ve volném terénu 0,7m, v přechodu místních komunikací 1,0m,
v přechodu státní silnice 1,2m. Přechody místních komunikací a státních silnic budou
přednostně řešeny bezvýkopovou technologií, v případě, že to dané podmínky neumožňují
(neidentifikovatelná poloha inženýrských sítí, prostorové uspořádání zástavby a komunikace)
budou provedeny překopy.
Zařízení bude po realizaci uváděno do provozu dle ČSN 33 1500 čl. 2.2. Bude vyhotovena
výchozí revize zařízení.
Předpokládaný termín dokončení díla zhotovitelem je nejpozději do 31.10.2020.
Realizací projektu se sníží náklady provozu a zvýší bezpečnost silničního provozu.
V případě zájmu další informace poskytne starostka obce.
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