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Písek, 02.10.2020
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.
Investor stavby:
Název stavby:
Místo stavby:

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Bernartice, místní komunikace ul. K Posvátnému
(mimo jiné p.č. 162/8)
KÚ Bernartice u Milevska (602663), žadatelem
vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční
soustavy plynu vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce,
a.s. a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Plynovod STL

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech plynárenského zařízení a ke
stavbě v bezpečnostních pásmech vysokotlakých plynárenských zařízení je
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 a § 69
odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní
správy v energetických odvětvích, v platném znění.
Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu a souhlas se stavbou
v bezpečnostním pásmu zařízení distribuční soustavy plynu uděluje E.ON
Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti o souhlas, prosím,
předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a
okótováním umístění stavby v ochranném případně bezpečnostním pásmu.
Žádost můžete podat elektronicky na www.eon-distribuce.cz ? Souhlas
s činností a stavbou v ochranném pásmu.
Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.
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Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle
zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá
opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku
nebo na zdraví osob zejména tím, že zajistíte:
1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v
terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti
podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu
bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních
prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést
na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu
podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytýčení plynovodu a katodové
ochrany zajistí Stanislav Zabranský, tel.: 38253-8540,
email: stanislav.zabransky@eon.cz.
2. Prokazatelné seznámení pracovníků konající výkopové práce
s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že
při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu
nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní
nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a
znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení na telefonní
číslo Poruchové služby 1239.
Kontakty správců zařízení:
STL, NTL:
Správa ZP, Petr Horažďovský, tel.: 38253-8542,
email: petr.horazdovsky@eon.cz

Vyjádření má platnost do 01.10.2022.
Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené
situaci s informativním zákresem sítí
Do přiložené a námi orazítkované situace jsme informativně zakreslili:
- zeleně plně podzemní vedení STL
- zeleně čárkovaně zrušené podzemní vedení STL

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem
dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.
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S přátelským pozdravem
E.ON Distribuce, a.s.

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí
__________________________________________________________
Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu
se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy

Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko
oprávněného pracovníka ECD)
Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením
Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
E.ON Distribuce, a.s.

Číslo žádosti: 26073422

3/3

