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Trutnov má nového správce veřejného osvětlení  

Trutnov, 05.01.2022 – Po více než 20 letech spolupráce s městem ukončil svou činnost 

správce veřejného osvětlení firma Štěpánský a Fišer. Radnice proto na konci loňského 

roku vysoutěžila nového správce. Ovšem jen na dobu určitou. 

 „Se službami původního správce veřejného osvětlení jsme byli v minulosti spokojeni, nicméně 

v druhé polovině roku 2021 nám vypověděl smlouvu s tím, že se chystá kompletně ukončit svou 

činnost. Byli jsme proto nuceni rychle vysoutěžit novou firmu, která dané služby dočasně 

pokryje,“ vysvětluje stav Michal Rosa, starosta města Trutnova.  

Příprava výběrového řízení na dobu neurčitou včetně všech detailů technického řešení je, i 

s ohledem na předpokládanou cenu, během na delší dobu. Radnice tak musela situaci vyřešit 

vypsáním výběrového řízení v základním rozsahu na dobu určitou do 31.08.2022. Dočasným 

správcem veřejného osvětlení se stala firma Elektro Lelek, s. r. o, z Úpice. Do této doby chce 

radnice připravit výběrové řízení a vysoutěžit správce veřejného osvětlení na dobu neurčitou. 

„Příprava tak velké zakázky vyžaduje čas a pečlivost. Chystáme ji ve spolupráci s právníky a 

výsledek bychom měli znát do konce léta,“ vysvětluje postup trutnovský starosta. 

Správce veřejného osvětlení zajišťuje provoz a funkčnost osvětlení, odstraňuje poruchy a 

havárie. Má na starost také řešení drobných oprav. „Často se o poruchách dozvídáme díky 

našim občanům, a to přes aplikaci Hlášení závad. Nově jim to ještě usnadníme. Do tohoto 

mapového podkladu jsme zanesli pasport veřejného osvětlení. To znamená, že když si uživatel 

mapu dostatečně zvětší, může označit přímo danou konkrétní porouchanou lampu. Správce 

veřejného osvětlení tak poruchu rychleji lokalizuje a snadněji opraví,“ doplňuje David Jelínek, 

vedoucí Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov. Hlášení závad lidé naleznou na webu města 

www.trutnov.cz nebo po stažení aplikace Mobilní rozhlas do svého chytrého telefonu.  
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Kontakt pro komunikaci s médii 

Mgr. Michaela Dědková  

tisková mluvčí  

tel. 499 803 309, 735 793 913 

e-mail: dedkova@trutnov.cz 
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