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ádost o vydání stanoviska k výstavbì plynárenského zaøízení nebo k existenci
plynárenských zaøízení nebo k èinnosti v jejich ochranném a bezpeènostním pásmu
adatel
Jméno a pøíjmení / Název firmy
Ulice a è. popisné

Obec

Datum narození / IÈ

DIÈ

Telefon

PSÈ

E-mail

Zapsán v Obchodním rejstøíku

Oddíl

Vloka

Stavebník (investor) - vyplòte pouze pokud se lií od adatele
Jméno a pøíjmení / Název firmy
Ulice a è. popisné

Obec

Datum narození / IÈ

DIÈ

Telefon

PSÈ

E-mail

Zapsán v Obchodním rejstøíku

Oddíl

Vloka

Adresa pro doruèení
shodná s adresou adatele

shodná s adresou stavebníka

osobnì

jiná
Zájmové území 1)
Název stavby

Obec

Místní èást / ulice

Kat. území / è. parcely

Dùvod ádosti

2)

podání informace o existenci plynárenského zaøízení (mapový podklad)
vydání stanoviska ke stavbì neplynárenského zaøízení
vydání stanoviska ke stavbì plynárenského zaøízení

Èíslo pop. / è.ev.

Typ veøejnoprávního projednání stavby 3)

Pøílohy doloené s ádostí 4)

Plná moc 5)  vyplòte pouze pokud se stavebník lií od adatele
Stavebník tímto zmocòuje adatele, aby adatel zastupoval a jednal jeho jménem ve vìci vydání stanoviska provozovatele lokální distribuèní
soustavy pro øízení zejména podle zákona è. 183/2006 Sb., v platném znìní, nebo k ádosti o vyjádøení o existenci plynárenského zaøízení.
Za tím úèelem je oprávnìn zejména, nikoli vak výluènì, k tomu, aby jménem stavebníka èinil vekeré právní úkony, které jsou nezbytné,
vèetnì písemných, zejména aby podával ádosti a pøebíral vekeré písemnosti s tím související.
V

dne

Podpis (razítko) Stavebníka

adatel svým podpisem pøijímá plnou moc5) a prohlauje, e jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a pøesné. Dále se zavazuje, e nebude data
a informace poskytnuté se stanoviskem neoprávnìnì rozmnoovat, roziøovat, pronajímat, èi pùjèovat bez souhlasu poskytovatele. V pøípadì
neúplnosti poadovaných údajù, pøípadnì e doloené pøílohy nebudou obsahovat dostatek podkladù pro kvalifikované posouzení stavby,
bude Vae ádost vrácena k doplnìní!
V

dne

Podpis (razítko) adatele

Pokyny k vyplnìní a k obsahové stránce ádosti
1)

Zájmové území
- uveïte název stavby, ke které má být stanovisko vydáno
- v ádosti popite co nejpøesnìji zájmové území, stanovisko bude vydáno pouze pro poadované území

2)

Dùvod ádosti
- podání informace o existenci plynárenského zaøízení (mapový doklad)
napø. pro pøedprojektovou pøípravu stavby, potøeby zpracování územního plánu, zjitìní sítí pozemku apod. vydání stanoviska ke
stavbì neplynárenského zaøízení napø. pro novostavby objektù, výstavbu pøípojek vody, kanalizace, elektro apod., zemní práce,
terénní úpravy v ochranném a bezpeènostním pásmu plynárenském zaøízení
- vydání stanoviska ke stavbì plynárenského zaøízení napø. pro projektovou dokumentaci VTL, STL, NTL plynovodu, pøípojky, umístìní
hlavního uzávìru plynu a navreného mìøidla, pøeloky plynárenského zaøízení

3)

Typ veøejnoprávního projednání stavby
- v pøípadì ádosti o vydání stanoviska na konkrétní veøejnoprávní projednání stavby uveïte stupeò øízení napø. pro územní plán,
regulaèní plán, územní souhlas, zjednoduené územní øízení, ohláení stavby, stavební povolení, veøejnoprávní smlouvu, udrovací
práce, kolaudaèní souhlas apod.

4)

Pøílohy doloené k ádosti
- uveïte soupis a poèet pøiloených dokumentù k ádosti

5)

Plná moc
Pokud se stavebník lií od adatele, musí stavebník zplnomocnit adatele, aby jeho jménem poádal o údaje o poloze plynárenských
zaøízení, podmínkách napojení, ochrany a dalí údaje nezbytné pro projektovou èinnost a provedení stavby (zákon 183/2006 Sb.,
§ 161).

Obsahová stránka ádosti
Základní dokumentace
Kadá ádost musí být doplnìna o:
- situaci vztahù s vyznaèeným zájmovým územím v nìkterém z mìøítek M 1 : 5000 a 1 : 10000
- koordinaèní (podrobnou) situaci stavby s vyznaèeným zájmovým územím v mìøítku M 1 : 500 nebo 1 : 1000 (polohopisná situace
nebo snímek katastrální mapy)
V pøípadì pøedloení situace v jiných mìøítcích je na posouzení technika, zda lze ádost zpracovat.
Dalí nezbytná dokumentace
Rozsah dokumentace nutný k posouzení ádosti je uveden na internetových stránkách www.quantumas.cz nebo jej lze získat na pøísluném
pracoviti operativní správy sítí.

