Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti
obchodní společnosti GasNet, s.r.o. (GasNet Služby, s.r.o.):
1)

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení (dále jen „PZ“). Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast
ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít
QR kód, který je uveden ve stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací)
uvedenou v úvodu stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení
trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na
svůj náklad. BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URCEM ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ
BÝTVLASTNÍ STAVEBNÍ CINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ
CINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPECNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYCENÍ MÁ PLATNOST
2 MĚSÍCE.).

2)

Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska.
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního
deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

3)

Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702
01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další
předpisy související s uvedenou stavbou.

4)

Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti
a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně
bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

5)

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí
být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový
odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou
technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

6)

Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich
poškození.

7)

Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

8)

Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

9)

Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do
PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon
1239.

10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ,
která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete
na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden ve stanovisku).
Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska. Kontrolu je
třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené
odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána.
Stavebník je 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.
12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění
a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky
registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.
13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky PZ.
14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené stanoviskem bude činnost stavebníka
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ
a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

