
Podmínky k dotčení plynárenského zařízení ve správě GasNet, s.r.o. při havárii ostatních sítí technické 

infrastruktury: 

 

Přesnou polohu PZ je nutno před zahájením stavby určit vytyčením. 

Upozorňujeme, že se v zájmovém území mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud 

nebyla předána provozovateli distribuční soustavy k provozování. Taktéž se v zájmovém území 

mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ 

bez dostupných informací o jejich poloze. 

 

Tyto podmínky: 

1) jsou vydány POUZE pro účely nezbytného odstranění havárie v zájmovém území. Na tyto podmínky 

je možné v ochranném pásmu PZ provádět pouze práce v nezbytném rozsahu související s 

odstraněním havárie a za podmínek uvedených v těchto podmínkách. 

 

2) NELZE POUŽÍT pro realizaci nové stavby, rekonstrukci stavby nebo změny polohy stávajícího 

zařízení. Rovněž nenahrazují stanovisko k projektové dokumentaci stavby. 

 

3) NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu 

dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE je použít např. pro územní řízení, řízení o 

územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, 

ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení 

stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 

 

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. 

Nedodržení podmínek zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. 

 

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 

 

 

 

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném 

pásmu plynárenského zařízení: 

 

1) Za stavební činnosti se pro účely těchto podmínek považují všechny činnosti prováděné v 

ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). 

 

2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při 

dodržení těchto stanovených podmínek. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební 

činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 

§ 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího 

souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je 

nutné požádat o stanovisko k této změně. 

 

3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno 

vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná 

provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 

55). O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského 

zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení 

plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení 

plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení. 

 

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

 

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 

zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

 

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení 

uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození 

plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito 

nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 

bateriových a motorových nářadí. 

 



7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 

zabezpečeno proti jeho poškození. 

 

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 

činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V 

případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 

 

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. 

izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 

 

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena 

kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského 

zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a 

kontakt naleznete na www.gridservices.cz/index/ nebo NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55). Při 

žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost 

kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude 

sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že 

nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, 

nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést 

na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 

 

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, 

zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, 

TPG 702 04. 

 

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 

prvky plynárenského zařízení. 

 

 

Tyto podmínky platí pouze v období od 19.10.2016 18:00 do 24.10.2016 06:00. 


