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26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, 
a.s.
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Město Rosice
Palackého nám. 13
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datum
17.09.2018

vyřizuje
Ing. Dagmar Kulhajová

naše značka
5001792869

Věc:
Plynofikace objektu Město Rosice - výstavba STL plynovodní přípojky

Obec: Rosice

K.ú. - p.č.: Rosice u Brna-1772

Stavebník: Město Rosice , Palackého nám. 13 , 665 01 Rosice

Účel stanoviska: Neuvedeno

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., 
vydává toto stanovisko: 

 Vážený žadateli, 
 
pro připojení k distribuční soustavě je nutné: 
- doložit projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) v souladu s níže uvedenými podmínkami (jedno paré PD). 
- vybudovat plynovodní přípojku níže uvedených parametrů 
 
 
Ke způsobu napojení odběrného plynového zařízení (dále jen "OPZ") Vám sdělujeme následující podmínky: 
 
1. MÍSTO A ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 
Objekt bude napojen na náklady investora novou STL plynovodní přípojkou napojenou na stávající STL plynovod 
ukončenou na hranici pozemku HUP (hlavní uzávěr plynu) dle přiložené situace. 
 
a) Stávající STL plynovod níže uvedených technických parametrů 
Materiál: PE 
Dimenze: dn 90 
Vlastník plynovodu: Kuželkářský klub Slovan Rosice 
 
b) Nově budovaná plynovodní přípojka níže uvedených technických parametrů 
Materiál: PE 100 s ochranným pláštěm včetně svislé části 
Dimenze*: minimálně dn 32 
Provozní tlak [kPa]: 100 
Délka přípojky* (m): cca 4,5 
 
 
c) Měřicí zařízení (fakturační plynoměr): membránový 
Umístění plynoměru: hranice veřejného a soukromého pozemku /pilíř/ 
Typ, rozteč plynoměru: G-4, 250 mm 
 
Další informace uvedeny v Technických podmínkách OPZ. 
 
 
*Tyto navrhované technické parametry musí být prověřeny projektantem, který musí posoudit veškeré okolnosti 
(prostorové uspořádání ostatních inženýrských sítí, budoucí navýšení odběru plynu atd.) mající vliv na trasu, 
dimenzi navrhovaného plynárenského zařízení a požadované parametry odběrného plynového zařízení. 
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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 - 5001792869 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55. 

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Ing. Dagmar Kulhajová
Technik připoj.a rozv. PZ-Morava jih1
Oddělení připoj. a rozvoj PZ-Morava jih1
+420532227336
dagmar.kulhajova@innogy.com



Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5001792869 ze dne 17.09.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Rosice , Palackého nám. 13 , 665 01 Rosice. K.ú.: Rosice u Brna-1772.

Legenda: linie 

NTL/ STL/ VTL/ ochranné kabel 

VVTL zařízení protikorozní 
ochrany

plynovodu

nefunkční kabel  anodové 
uzemnění

plánovaná stavba 
před realizací elektropřípojka stanice katodové 

ochrany

výstavba regulační 
stanice

pásmo vlivu 
anodového  

uzemnění SKAO
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