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Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o.,
vydává toto stanovisko:
V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:
- NTL plynovod DN 100 ocel, DN 80 ocel vč. přípojek
- NTL plynovod dn 90 PE vč. přípojek (ve výstavbě)
Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť
nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území
obce 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.
V ochranném pásmu našeho zařízení musí být zachováno stávající krytí, nesmí zde být vysázeny žádné stromy a
keře, nelze zřizovat stavby.
Pevné stavby (podnikatelské objekty, bytové a rodinné domy, garáže, oplocení, zahradní domky, vodní nádrže
apod.) situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. Jakákoliv ostatní činnost v ochranném pásmu STL
plynovodů (stavební, terénní úpravy, vedení inženýrských sítí, výsadba dřevin, zaplocování pozemků atd.) je možná
pouze s písemným stanoviskem a souhlasem GridServices, s.r.o.
K plynovému zařízení umístit těleso komunikace v souladu s ČSN 73 6005, tab. B1.
Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.
Při vysazování stromů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu požadujeme dodržet od
stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost 2 metry na obě strany od osy plynovodu (viz. Zákon č. 458/2000 Sb.).
Veškeré podklady o umístění plynárenského zařízení v digitální podobě a podmínky výdeje digitálních dat získáte
na http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
V případě odsouhlasení dokumentace na prodloužení plynovodu a přípojek se začíná žádostí o prověření volné
kapacity. Podrobné informace naleznete na webových stránkách:
http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-provereni-volne-kapacity/
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-rozsireni-ds
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GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311
Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Požadujeme předložit další stupeň PD s konkrétním stavebním záměrem.
Toto stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu
dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje
stanovisko k dokumentaci stavby.
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001804982 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jana Ščudlová
Vedoucí zpracování ext. požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420532227477
jana.scudlova@innogy.com
Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele
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Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001804982 ze dne 01.11.2018.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Tibor Vališ , Pavlovská 502/12 , 62300 Brno. K.ú.: Lelekovice.
Legenda:

linie
plynovodu
NTL
STL
VTL
VVTL
nefunkční
plánovaná
stavba před
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ve výstavbě,
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ochranné
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elektropřípojka
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ochrany
anodové
uzemnění
stanice katodové
ochrany
pásmo vlivu
anodového
uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001804982 ze dne 01.11.2018.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Tibor Vališ , Pavlovská 502/12 , 62300 Brno. K.ú.: Lelekovice.
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Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001804982 ze dne 01.11.2018.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Tibor Vališ , Pavlovská 502/12 , 62300 Brno. K.ú.: Lelekovice.

