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Městský úřad Lysá nad Labem 
Odbor životního prostředí 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
 

 

Spis. zn.:    

Ing. arch. Michaela Dejdarová   

Na Březince  1515/22  

150 00 Praha 5  

Naše č.j.: ŽP/22013/17/Pil/49 
Vaše č.j.:  
Vyřizuje: Miluše Pilařová 
Telefon: 325 510 223 
E-mail: miluse.pilarova@mestolysa.cz 
Dat.schránka: 5adasau 
Datum: 18.05.2017 
 
 

 

Vyjádření odboru životního prostředí k územní studii   

 

Městskému úřadu Lysá nad Labem, odboru životního prostředí, jako dotčenému orgánu státní 

správy, byla pod č. j. ŽP/22013/17  dne 4.4.2017 doručena Vaše žádost o vydání vyjádření : 

 

Územní studie lokalita „Ke Spalovně v Lysá nad Labem„   

 

K předložené územní studii kterou v 01/2017 vypracovala Ing.arch. Michaela Dejdarová, 

Holečkova 2650/86, Praha 5, zakázka číslo: 20160106, vydáváme následující vyjádření:  

 

Z hlediska vodního hospodářství v souladu s § 106 a § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů bez připomínek. 

 

Z hlediska nakládání s odpady (§ 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) bez připomínek. 

 

Z hlediska ochrany ovzduší (§ 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) bez 

připomínek. 

 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění realizací uvedeného záměru budou dotčeny zájmy chráněné 

zákonem č. 114/1992 Sb. - záměr ovlivní: 

1. vzrostlé dřeviny rostoucí mimo les (blíže § 7 a 8 zákona č. 114/1992 Sb.), 

2. krajinný ráz (blíže § 12 zákona č. 114/1992 Sb.). 

K předložené územní studii vydáváme následující stanovisko: 

a) Pro danou lokalitu požadujeme dopracovat bližší prostorová regulativa, která budou 

vycházet z velkého měřítka staveb a krajiny v daném místě. Hlavními vzory pro zpracování 

regulativů pro lokalitu OK.2 by měly být areály objektů jako spalovna (st. p č. 2091), 

instalatér Retr (st. p. č. 3406), Auto Tichý (st. p. č. 2536, 2898/1), Misan (st. p. č. 3016).  

Výška objektů (a to ani jejich nástaveb, světlíků či reklam) nesmí přesáhnou 10 m od úrovně 

původního terénu. Na střeše objektů nebude přípustná instalace světelných reklam. 

Nasvěcování fasád (halogeny apod.) je nepřípustné. Umisťování velkoplošných reklam 

patrných z volné krajiny je nepřípustné. Nepřípustné jsou rovněž výrazné barvy fasád a 

lesklé povrchy střech. Naopak požadujeme, aby alespoň jedna strana fasády byla v celé 

ploše popnuta.  
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b) V daném místě nesouhlasíme s výstavbou opticky nápadných zdí a plotů. Oplocování je 

přípustné pouze formou drátěného pletiva s dosadbou volně rostoucích geograficky 

původních dřevin.  

c) Z hlediska plošných regulativů požadujeme, aby se koeficient zeleně 0,35 (plocha pro 

založení trávníků a výsadeb) nevztahoval na jednotlivé pozemky, ale na celou lokalitu 

OK.2. V plochách parkovišť pro více než 20 vozidel požadujeme umisťovat vzrůstné stromy 

s volnou a prokořenitelnou plochou pro jeden strom min. 10 m
2
. Dále požadujeme, aby 

projekty sadových úpravy byly automaticky zpracovávány v rámci podkladů pro územní 

řízení.  

d) Požadujeme, aby veřejná komunikace – větev C, obsahovala dva vegetační pásy o šíři 2 m 

jako větev A. U větví B a D souhlasíme s ponecháním jednoho vegetačního pásu o šířce 

2,25 m. Z hlediska ukládání sítí technického vybavení nesouhlasíme s tím, aby ve 

vegetačních pásech byly umisťovány sítě technického vybavení (přípustné je kolmé křížení).  

e) Protože se jedná o lokalitu s poměrně velkým měřítkem staveb, nesouhlasíme s legalizací 

nepovolených staveb drobného měřítka (zejména na pozemku p. č. 2867/18), které svým 

charakterem narušují výše uvedené charakteristiky. V případě, že by došlo k jejich 

legalizaci, by orgán ochrany přírody pokládal zpracování prostorových a plošných 

regulativů za zbytečné, neboť by vědomě byl upřednostňován nejednotný vzhled místa.  

 

Z hlediska ochrany ZPF územní studie řeší území na zemědělské půdě. Zábor zemědělské půdy je 

schválen územním plánem města Lysá nad Labem. Pro jednotlivé stavby budou muset investoři 

požádat o trvalé odnětí zemědělské půdy dle § 9 zákona č. 332/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 

pozdějších předpisů.                    

 

Z hlediska státní správy lesa bez připomínek neboť nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem 

o lesích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miluše Pilařová  

vedoucí odboru životního prostředí 

            [otisk úředního razítka] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí:  

Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad 
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GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, 
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Michaela Dejdarová
Na Březince 1515/22
15000 Praha

datum
24.04.2017

vyřizuje
Simona Kloudová

naše značka
5001484882

Věc:
Mapový podklad - územní studie lokality "Ke Spalovně", Lysá nad Labem

K.ú. - p.č.: Lysá nad Labem-2835,2836/1,2870/42,2870/12,2870/14 a další

Stavebník: Michaela Dejdarová , Na Březince 1515/22 , 15000 Praha

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

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

 K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ: 
 
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: 
 
VTL RS, VTL DN 150 + bezpečnostní pásmo, 
STL plynovody a přípojky 
 
TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY. 
 
Pro upřesnění polohy plynárenského zařízení je nutné provést jeho vytýčení příp. ověřit jeho polohu sondami. 
Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší objednávky (http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/) 
 
Do situace pro povolení stavby požadujeme zakreslit stávající plynárenské zařízení a nově budované stavby a sítě. 
Stavba musí být navržena v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně dalšími 
předpisy a ČSN souvisejícími s uvedenou stavbou. Žádost podejte přes internet - https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-
vydani-stanoviska/identifikacni-udaje/. 
 
 
Stanovisko odboru EPZ – VTL (Bohuslav Hubička, tel: 532 227 264): 
----------------------------------------------------------------- 
K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti plánované územní studie (dle předložené situace) prochází 
vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150, PN 40. Dále se zde nachází vysokotlaká regulační stanice plynu (dále 
jen VTL RS). 
Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594. 
 
Toto stanovisko je pouze informativní a nelze ho použít pro jednání s orgány státní správy. 
 
 
Při plánované realizaci výstavby a činností v uvedené lokalitě požadujeme dodržet následující podmínky: 
 
VTL PLYNOVOD: 
 
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu. 
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu. 
 
STAVBA UZAVŘENÝCH OBJEKTŮ (RD, sklady, haly, provozní objekty atd.): 
- stavbu uzavřených objektů situovat mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu – 20 m od VTL plynovodu; 
 
PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ PLOCHY: 
- parkovací a odstavné plochy umístit mimo ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m od plynovodu; 



Strana 2

 
KOMUNIKACE: 
- komunikace v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m od plynovodu; 
- křížení komunikací s VTL plynovodem je za určitých podmínek možné (konkrétní podmínky stanovíme na 
konkrétní stavební záměr); 
 
SADOVÉ ÚPRAVY: 
- výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu); 
- zatravnění bez omezení. 
 
VODOVOD: 
- nejmenší vzdálenost mezi povrchy potrubí plynovodu a vodovodu při křížení je 0,3 m; 
- nejmenší vzdálenost mezi povrchy plynovodu a vodovodu při souběhu jsou 3 m; 
- nejmenší vzdálenost stěny vodovodní šachty od stěny plynovodu je 4 m; 
 
KANALIZACE: 
- kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajišťujících trvalou plynotěsnost (plast - 
např. Hobas, Rehau, LPE, Pragma, případně jiný materiál s atestem o plynotěsnosti), min. 3 m na každou stranu od 
okraje potrubí VTL plynovodu při dodržení svislévzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace (nebo chráničky na 
kanalizaci) a VTL plynovodu min. 30 cm a pokud možno kolmého křížení(min. úhel 45°); 
- spojovací hrdla kanalizace situovat do vzdálenosti min. 3 m od stěny VTL plynovodu; 
- v případě, že kanalizaci nelze vybudovat v místě křížení s VTL plynovodem z plynotěsného materiálu, je nutné jí 
uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3 m na obě strany od stěny VTL plynovodu (měřeno kolmo k ose 
plynovodu), čela chráničky uzavřít plynotěsnými pryžovými manžetami; 
- nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace při souběhu jsou 4 m,  
- nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4 m; 
  
KABEL NN, VN :  
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;   
- kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od plynovodu na obě strany;   
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m; 
           
SDĚLOVACÍ KABEL: 
- stejné podmínky jako u kabelů NN a VN; 
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 2 m; 
 
STL, NTL PLYNOVOD: 
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem VTL plynovodu a STL, NTL plynovodem při křížení je 0,3 m – křížení kolmo 
(ČSN EN 1594); 
- nejmenší vzdálenost při souběhu jsou 3 m. 
 
Doporučujeme již před zpracováním projektové dokumentace určit přesnou polohu VTL PLYNOVODU. Plynárenské 
zařízení Vám vytyčí zdarma zaměstnanci příslušné provozní oblasti. Informace o vytyčení plynárenských zařízení, 
včetně žádosti naleznete na internetových stránkách: www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/. Uveďte č. této 
žádosti. 
 
 
VTL RS: 
 
V zájmovém území se nachází technologický objekt vysokotlaké regulační stanice plynu (dále jen RS) v majetku 
GasNet, s.r.o. Jedná se o VTL RS Lysá nad Labem. 
 
Požadujeme proto dodržet následující podmínky: 
 
1. Před zahájením prací je nutné naše zařízení vytyčit (žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách 
www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/). 
 
2. Dle zákona č. 458/2000, § 68 a §69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m  
a bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry.  
 
Upozorňujeme také na existenci požárně bezpečnostního pásma 10 m od objektu RS, které je určeno k ochraně 
před požárem a jeho šířením.  
 
Ochranné pásmo kabelových přípojek NN upravuje § 46 a je 1 m. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí RS 
(vyhrazeného plynového zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto zákona. 
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3. Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů NN v místě narušení ochranného 
pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky musí být 
minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy 
provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 73 6005.  
 
4. Dále do vzdálenosti cca 4 m kolem obvodu objektu je v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemnící 
pásek). Obvodové uzemnění objektu je součástí ochrany objektu RS před atmosférickou a statickou elektřinou a 
jako takové je nezbytné pro bezpečný provoz plynárenského zařízení. 
 
5. Při pracích v blízkosti RS a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, 
energetický zákon č.458/2000 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. 
 
6. V ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumisťovat žádné další stavby (stavební 
buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavební mechanizmy.  
Neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace 
atd.).  
 
7. Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma - zákaz kouření 
a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od objektu RS všemi směry.  
 
8. Po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GridServices, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémový a bezpečný příjezd a 
přístup k RS ( TPG 605 02 ). 
 
9. Stavební činností , popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit 
jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do 
původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístupk tomuto vyhrazenému 
plynovému zařízení. 
 
Zahájení prací nahlásit v dostatečném předstihu na GridServices, s.r.o.  
(viz. výše uvedená internetová adresa) a dohodne způsob dohledu a kontrol nepoškozeného stavu našeho zařízení. 
 
Je zakázáno vysazovat dřeviny nebo stromy, které by mohli zasahovat do bezpečnostního pásma nebo svým 
charakterem (vyšší vzrůst, koruna, vzájemné propojení apod.)vytvářet tzv. požární mosty. 
 
Výsadbu dřevin provést mimo bezpečnostní pásmo RS (10 m od RS) a mimo ochranné pásmo kabelu NN (1 m na 
obě strany od kabelu). 
 
Zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek 
do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme - pokud dojde k 
poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě NN během 
stavby je dodavatel - investor povinný neprodleně informovat zaměstnance GridServices, s.r.o. - pohotovostní linka, 
tel. 1239 (v tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz technologie RS). 
 
Upozorňujeme na možnost zvýšení hlukové zátěže v okolí RS, zejména v zimním období, způsobené provozem a 
také na občasný ruch spojený s údržbou plynárenského zařízení. Při provozu RS se v jejím okolí může navíc 
vyskytovat charakteristický zápach zemního plynu. 
 
Projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení na konkrétní stavební záměr (přesné umístění a specifikace 
objektů, trasa přípojek IS, oplocení atd.) i se zakresleným naším zařízením a okótovanou vzdáleností objektů od 
našeho zařízení je nutné předložit k odsouhlasení. 
 
Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízeníve správě GasNet, s.r.o. v digitální 
podobě získáte na adrese: dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data-pro-odbornou-verejnost/prihlaseni/. 
 
 

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě 
naší společnosti. 
 
Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele 
distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby. 
Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. v platném znění. 
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Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: 
www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ 
 
Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska. 
 
Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve 
fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet 
PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o 
jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
 
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto 
pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy 
- pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55. 

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 - 5001484882 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
Simona Kloudová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420475325809
simona.kloudova@innogy.com

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



Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5001484882 ze dne 24.04.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Michaela Dejdarová , Na Březince 1515/22 , 15000 Praha. K.ú.: Lysá nad Labem-2835,2836/1,2870/42,2870/12,2870/14 a další.
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Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5001484882 ze dne 24.04.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Michaela Dejdarová , Na Březince 1515/22 , 15000 Praha. K.ú.: Lysá nad Labem-2835,2836/1,2870/42,2870/12,2870/14 a další.

Legenda:
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