
 

NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8 Tel.: +420 220 221 111 Email: info@net4gas.cz 

 140 21 Praha 4 – Nusle Fax: +420 220 225 498 Web: www.net4gas.cz 

 

 

 

Praha, 12. 6. 2018 

 

Věc: Nebezpečí poškození plynovodů stavební činností 

 

Vážení, 

 

ve správním obvodu Vašeho stavebního úřadu existují sítě plynárenského zařízení provozovatele přepravní 

soustavy pro zemní plyn, společnosti NET4GAS, s.r.o. V poslední době bohužel evidujeme zvýšené 

množství případů, kdy jsou plynovody společnosti NET4GAS, nebo jiných provozovatelů plynárenské 

infrastruktury, přímo poškozeny nebo bezprostředně ohroženy stavební činností.  

 

Dovolujeme si Vám proto zaslat tento informační dopis s upozorněním na nejčastější příčiny ohrožení 

plynovodů a přikládáme přehlednou situaci přepravní soustavy ve Vašem správním obvodu s cílem usnadnit 

Vám uplatňování požadavků stavebního a energetického zákona vůči stavebníkům a rozhodování o nutnosti 

předložit stavebnímu úřadu vyjádření společnosti NET4GAS ke stavebnímu záměru. 

 

Na plynovody, plynárenská zařízení a telekomunikační vedení se vztahují ochranná a bezpečnostní pásma, 

jejichž rozsah a způsob užití je dán Energetickým zákonem (458/2000 Sb.). Pro činnosti v ochranném 

a bezpečnostním pásmu je stavebník povinen zajistit písemný souhlas provozovatele přepravní 

soustavy, tedy společnosti NET4GAS. 

 

Společnost NET4GAS v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. poskytuje stavebníkům vyjádření 

k existenci sítí plynárenských zařízení s údaji o jejich poloze, včetně podmínek ochrany sítí a okolí. 

Stavebník vyjádření k sítím ve správě společnosti NET4GAS snadno získá přes internetovou podatelnu 

(www.net4gas.cz > Přepravní soustava > Žádost o vyjádření; https://v3s.net4gas.cz/v3s/Pokyny.aspx). 

 

V souvislosti s žádostí o vyjádření k sítím nám dovolte upozornit na to, že na území mohou působit i jiní 

provozovatelé plynárenské infrastruktury (např. společnosti E.ON Distribuce, innogy, Pražská plynárenská 

aj.) a vyjádření k sítím ve správě společnosti NET4GAS nenahrazuje vyjádření jiného provozovatele 

plynárenské infrastruktury a naopak. 

 

Opakovaně jsme zaznamenali případy, kdy dochází k narušení ochranných a bezpečnostních pásem 

plynovodů třetí stranou, přičemž narušení pásem může být velmi nebezpečné a případné poškození 
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plynovodu může mít vážné následky, včetně škod na majetku a zdraví. Z tohoto důvodu bychom chtěli 

poukázat na několik situací, kdy nejčastěji k narušení ochranných a bezpečnostních pásem dochází: 

 

▪ stavebník nedodrží zákonné podmínky stavebního a energetického zákona (stavbu realizuje 

bez souhlasu stavebního úřadu i vlastníka infrastruktury), 

 

▪ stavebník nevědomě opomene zažádat o vyjádření dotčenou organizaci a potažmo na tuto 

skutečnost není stavebník upozorněn stavebním úřadem (stavba probíhá se souhlasem 

stavebního úřadu, ale bez souhlasu vlastníka infrastruktury),   

 

▪ stavebník nedodrží podmínky vyjádření (stavba probíhá se souhlasem stavebního úřadu i 

vlastníka infrastruktury, ale např. bez vytyčení sítí nebo v rozporu s podmínkami vyjádření). 

 

Pro usnadnění práce stavebního odboru přikládáme přehlednou situaci přepravní soustavy společnosti 

NET4GAS. Jedná se o situační zákres, zobrazující polohu plynovodů a plynárenských zařízení, včetně 

bezpečnostního pásma (příp. koridoru plánovaného plynovodu) ve správním území stavebního úřadu. Tato 

přehledná situace je určena stavebním úřadům a jejím cílem je informovat dotčený stavební úřad o existenci 

sítí plynárenských zařízení společnosti NET4GAS na území jeho správního obvodu. 

 

Jakýkoli zásah do ochranného či bezpečnostního pásma musíme, jakožto vlastník infrastruktury, posoudit 

a poskytnout písemné podmínky tak, aby nebyla ohrožena přepravní soustava, příp. nedošlo k obecnému 

ohrožení. Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli požádat o informování stavebníků, kteří hodlají provést 

záměry nepodléhající povolení, o nutnosti zajistit si souhlas provozovatele přepravní soustavy 

s umístěním záměru, se stavební činností, zemními pracemi apod. Taktéž je v souladu se stavebním 

zákonem stavebník povinen k žádosti o vydání povolení (územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební 

povolení) dokládat stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Rádi bychom Vás 

také touto cestou požádali o důsledné vyžadování splnění této povinnosti všemi stavebníky.  

 

Předem Vám děkujeme za součinnost a v případě potřeby jsme Vám k dispozici pro jakékoli dotazy či 

upřesnění. 

 

S přátelským pozdravem 

 

Aleš Novák 

Manažer, Dokumentace soustavy 

NET4GAS, s.r.o. 

E-mail: ales.novak@net4gas.cz 

Tel.: +420 220 225 332 

Mob.: +420 605 226 816 
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