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Věc:

MAŘATICE - DÍLY
K.ú. - p.č.:

Sady , Mařatice

Stavebník: Jiří Krček , V Pastouškách 1262 , 68604 Kunovice
Účel stanoviska:

Předprojektová příprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:
Stanovisko odboru EPZ - VTL (Bohuslav Hubička, tel: 532 227 264):
K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti plánované výstavby RD nebo BD (dle předložené situace) prochází
vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150, PN 40.
Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany odplynovodu.
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.
Při plánované realizaci výstavby RD požadujeme dodržet následující podmínky:
STAVBA RD, BD:
- stavbu RD nebo BD situovat mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu - 20 m od plynovodu;
PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ PLOCHY:
- parkovací a odstavné plochy umístit minimálně mimo ochranné pásmo VTL plynovodu - 4 m od plynovodu;
KOMUNIKACE (chodníky):
- komunikace v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu - 4 m od plynovodu;
- křížení komunikací s VTL plynovodem je za určitých podmínek možné (podmínky stanovíme při konkrétním
stavebním záměru);
OPLOCENÍ:
- oplocení v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu - 4 m od plynovodu;
- VTL plynovod pokud možno nezaplocovat;
- v případě nutnosti VTL plynovod zaplotit je nutné, aby oplocení v místě křížení s VTL plynovodem bylo v rozsahu
ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) bez podezdívky a bylo zhotoveno z lehko
rozebíratelného materiálu (klasické drátěné);
- sloupky oplocení v místě křížení umístit min. 2 m od plynovodu na obě strany;
- vlastník (uživatel) pozemku je v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. povinen umožnit vstup na pozemek
zaměstnancům provozu a údržby sítí RWE Distribuční služby, s.r.o. -regionální oblast Morava 2 z důvodu provádění
pravidelné kontroly, údržby a revizí tohoto vyhrazeného plynárenského zařízení;
SADOVÉ ÚPRAVY:
- výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- zatravnění bez omezení.
VODOVOD:
- nejmenší vzdálenost mezi povrchy potrubí plynovodu a vodovodu při křížení je 0,3 m;
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- nejmenší vzdálenost mezi povrchyplynovodu a vodovodu při souběhu jsou 3 m;
- nejmenší vzdálenost stěny vodovodní šachty od stěny plynovodu je 4 m;
KANALIZACE:
- kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajišťujících trvalou plynotěsnost (plast např. Hobas, Rehau, LPE, Pragma, případně jiný materiál s atestem o plynotěsnosti), min. 3 m na každou stranu od
okraje potrubí VTL plynovodu při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace (nebo chráničky na
kanalizaci) a VTL plynovodu min. 30 cm a pokud možno kolmého křížení (min. úhel 45°);
- spojovací hrdla kanalizace situovat do vzdálenosti min. 3 m od stěny VTL plynovodu;
- k projektové dokumentaci přiložit atest o trubním materiálu použitém na stavbě kanalizace, jako doklad o
plynotěsnosti potrubí;
- v případě, že kanalizaci nelze vybudovat v místě křížení s VTL plynovodem z plynotěsného materiálu, je nutné jí
uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3 m na obě strany od stěny VTL plynovodu (měřeno kolmo k ose
plynovodu), čela chráničky uzavřít plynotěsnými pryžovými manžetami;
- nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace při souběhu jsou 4 m,
- nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4 m;
KABEL NN, VN :
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem přikřížení je 0,3 m;
- kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od plynovodu na obě strany;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m;
SDĚLOVACÍ KABEL:
- stejné podmínky jako u kabelů NN a VN;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 2 m;
STL, NTL PLYNOVOD:
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem VTL plynovodu a STL,NTL plynovodem při křížení je 0,3 m - křížení kolmo
(ČSN EN 1594);
- nejmenší vzdálenost při souběhu jsou 3 m;
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.
rwe-ds.cz;
- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně
ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovatani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL
plynovodu;
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem
(přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance RWE Distribuční služby, s.r.o. - Regionální
oblast Morava 2 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek (viz.výše uvedená internetová stránka).
Projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení na konkrétní stavební záměr (přesné umístění RD, trasa přípojek IS,
oplocení atd.) a se zakresleným VTL plynovodem je nutné předložit k odsouhlasení.
Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální
podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.
Toto stanovisko je pouze informativní a nelze ho použít pro jednání s orgány státní správy.
Stanovisko odboru EPZ - STL, NTL:
Ve Vámi zadané lokalitě se nachází plynárenské zařízení NTLO DN150 1991, STLO DN300 1984 a NTL, STL přípojky v
naší správě - viz přiložená situace.
Případnou plynofikaci dané lokality nutno řešit samostatně (http://www.rwe.cz/ds/ds-kontaktni-system/).
Povrch nad plynárenským zařízením požadujeme zhotovit z rozebíratelného materiálu (chodníky, vjezdy, parkovací
stání atd.).
Nad plynárenským zařízením nesmí být umístěny obrubníky nebo jiné zařízení s pevným základem.
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V místě stavby se nachází plynovody a plynovodní přípojky v naší správě - viz. přiložená situace.
Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy ( dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komunikace.
Pokud by zařízení zasahovalo do konstrukce komunikace, požadujeme obsyp pískem (min. 20 cm) nebo jinou
úpravu dohodnutou na místě samém.
Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.
Budované objekty ( např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd. ) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou
vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma
zařízení - plynovodu!

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě
naší společnosti.
Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele
distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby.
Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona
č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na
adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.
Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve
fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. 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 a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

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 - 5001249490 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Jolana Dočkalová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420532228431
jolana.dockalova@rwe.cz
Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní 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. 5001249490 ze dne 05.02.2016.
Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Jiří Krček , V Pastouškách 1262 , 68604 Kunovice. K.ú.: Sady , Mařatice.
Legenda:

linie
plynovodu
NTL
STL
VTL
VVTL
nefunkční
výstavba
regulační stanice
ochranné
zařízení
kabel
elektropřípojka
kabel protikorozní
ochrany
anodové
uzemnění
stanice katodové
ochrany

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001249490 ze dne 05.02.2016.
Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Jiří Krček , V Pastouškách 1262 , 68604 Kunovice. K.ú.: Sady , Mařatice.
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Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001249490 ze dne 05.02.2016.
Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Jiří Krček , V Pastouškách 1262 , 68604 Kunovice. K.ú.: Sady , Mařatice.
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Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001249490 ze dne 05.02.2016.
Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Jiří Krček , V Pastouškách 1262 , 68604 Kunovice. K.ú.: Sady , Mařatice.

