
Město Ústí nad Orlicí 
3. zasedání Zastupitelstva města 

konané dne 30. 1. 2023 
 

 

I N F O R M A C E  V E D O U C Í H O  O D B O R U  
 

 

Předkladatel:   Ing. Jiří Hruška, vedoucí odboru správy majetku města 

 
Materiál projednán:  Radou města Ústí nad Orlicí dne 23. 1. 2023 

 
Obsah sdělení: Stanovisko rady města k návrhu možného omezení veřejného osvětlení 

 
Zpráva:   

Odbor správy majetku města informuje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí o stanovisku Rady města Ústí nad 

Orlicí k návrhu možného omezení využívání veřejného osvětlení.  
 

Rada města se danou problematikou zabývala na své 10. schůzi dne 23. 1. 2023. V rámci diskuze zhodnotila 

přiložené stanovisko jednatele společnosti TEPVOS, spol. s r.o. Ing. Knejpa a vyjádření Policie ČR. Na základě 

uvedených doporučení nepřistupuje k návrhu možného omezení využívání veřejného osvětlení v rámci města Ústí 

nad Orlicí. 
 

V této souvislosti je zároveň poskytována informace týkající se modernizace veřejného osvětlení města Ústí nad 

Orlicí, kterou realizovala společnost TEPVOS, spol. s r.o.: 

• v období do roku 2018 byla provedena kompletní výměna starých výbojek za novější sodíkové (snížení 

spotřeby cca o 40 %) 

• v období od roku 2019 se průběžně mění sodíkové výbojky za LED svítidla (snížení spotřeby cca o 17 %).  

 
Vyjádření rady města: Na základě stanoviska jednatele společnosti TEPVOS, spol. s r.o. a vyjádření 

Policie ČR Rada města Ústí nad Orlicí nepřistupuje k návrhu možného omezení 
využívání veřejného osvětlení v nočních hodinách v čase 00:00–04:00 hodin. 
 

Rada města upřednostňuje bezpečnost občanů. Uspořené finanční prostředky za 
sníženou spotřebu elektrické energie nemohou být motivací na úkor snížení 
kvality života a bezpečí občanů. 
 

Rada města při schvalování ceníků společnosti Tepvos, spol. s r.o. na rok 2023 
nastavila vybrané činnosti společnosti (např. celoroční údržba komunikací, 
údržba veřejné zeleně, zajištění provozu sběrného dvoru) tak, že bylo dosaženo, 
v porovnání s požadavkem na zvýšení ceny související s inflací, finanční úspory 
v celkové výši cca 1 mil. Kč bez dopadu na rozsah prováděných prací a činností.   

 
Návrh zápisu ZM:   Zastupitelstvo města bere předloženou informaci na vědomí. 

 
Samostatná příloha:  1.1) Stanovisko společnosti TEPVOS, spol. s r.o. 

  1.2) Vyjádření Policie ČR    
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