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Účel stanoviska: Předprojektová příprava

SMP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční
služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K přemístění HUP bude vydáno samostatné stanovisko.

3o prostudování předložené žádosti o vydání stanoviska a příloh Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru
DOJDE K DOTČENÍ NTL
ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí
Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu.

Požadavky na zpracování projektové dokumentace staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského
zařízení provozovaného SMP Net, s.r.o. Ostrava

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGANY STATNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 183/2006 Sb.
STANOVISKO NESLOUŽÍ PRO POVOLENÍ REALIZACE STAVBY A NENAHRAZUJE STANOVISKO K PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACI (dále jen PD).
'OSKYTNUTÉ INFORMACE (MAPOVÝ PODKLAD) LZE POUŽÍT POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD.

/ zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení (dále jen PZ):
vlTL plynovodní přípojka ocel DN 80
< předložené situaci zájmového území je přílohou tohoto stanoviska orientační snímek polohy PZ.

nformace o uložení plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity
oouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.
Fechnické podmínky dotyku s plynárenským zařízením projednejte s technikem plynárenských zařízení regionální
operativní správy sítí a zapracujte do PD stavby.

/ případě Vašeho zájmu o digitální formu polohy plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné požádat
WE Distribuční služby, s.r.o. odbor dokumentace sítí (e-mail: gis@rwe-smp.cz).

>D stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme
sředložit k posouzení v měřítku 1:500, popř. 1:1000.
'D musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické
právě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů.

'D stavby plynárenského zařízení bude zpracována v rozsahu prováděcích vyhlášek k zákonu č.183/2006 Sb. v
)latném znění (stavební zákon):
pro účely územního řízení v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb.
pro účely stavebního řízení a pro provádění stavby v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb.
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RWE
The energy to lead

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

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 - 5000657498 a datum

Gabriela Bedrunková
technik PZ MS-Nový Jičín 8
pracoviště ROSS-Opava
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420595142138
gabriela.bedrunkova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení. Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000657498 ze dne 16.07.2012.

Provozovatel DS: SMP Net, s.r.o.; Stavebník: Společenství vlastníků jednotek, Holasická 1163/10, Opava, Holasická 1163/10, 74705 Opava. K.Ú.: Kateřinky u Opavy.



/oha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000657498 ze dne 16.07.2012.

-'rovozovatel DS:SMP Net, s.r.o.; Stavebník: Společenství vlastníků jednotek, Holasická 1163/10, Opava, Holasická 1163/10, 74705 Opava. K.Ú.: Kateřinky u Opavy.



/aha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součásti stanoviska i. 5000657498 ze dne 16.07.2012.

rovozovatel DS: SMP Net, s.r.o.; Stavebník: Společenství vlastníků jednotek, Holaslcká 1163/10, Opava, Holasická 1163/10, 74705 Opava. K.Ú.: Kateřinky u Opavy.


