ÚZEMNÍ STUDIE - "Lokalita RD Zavráčí hony, Skaštice"
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soustavy, jako vlastníka technické infrastruktury, k projektové dokumentacipro

stavebnířízení.

obec Skaštice

Majetkoprávní váah k budovaným PZ bude řešen ve Smlouvě následovně:
Budoucím odkupem PZprovozovatelem distribuění soustavy. Celková kupní cena
zaPZ nově budovaného STL plynovodu a přípojek je předběŽně stanoveň" na
540,- tis. Kč, a to v souladu s přílohou e. t i výrr'iasŘy Énuč. 14ol2oo9 sb.
v platném znění. Celková kupní cena bude sniŽena ó cenu za úhradu věcných
břemen. Kupní cena je pouze orientačnía bude upřesněna na základě
upřesněných technických a obchodních parametrů záměru v době uzavírání
smlouvy.

Skaštice 1 13
767

naše značka

vynzule

148993

Ing. Rostislav JeŽek

vec

u

KroměríŽ

datum

Přednostně bude navžena smlouva o budoucí smlóuvě kupní, pokud budou
splněny ekonomícké podmínky pro odkup PZ.

2.5.2011

Stavebník zajistí uzavření smluv o budoucích smlouvách o zťízenívěcného
břemene mezívlastníkem pozemku dotčenéhostavbou PZjako budoucím
p_ovinným a PDS jako budoucím oprávněným.
K9ntakt pro uzavíránísmluvních dokumeniů ve věcech zřízení věcného břemene:
oddělení správy nemovitého majetku - lvana Řehořová, telefon 547 1165'6;;mail: ivana. rehorova2@rwe. cz.

Skaštice 25 RD Zavraěí hony
obec: skaštice
Ulice:

K.Ú. - p.č.: Skaštice

Vaše značka:
Stavebník:

Stavebníkem zpracovaná projektová dokumentace bude předloŽena k vydání
stanoviska společnosti RWE DistribučnísluŽby s.r.o', regionální pr".ouisi!
KroměříŽ (technik PZ - Milan Svobodník, tel. 5'3z zzg so-8).

obec Skaštice, Skaštice 1 13,767 01 KroměríŽ
Garančníprotokol rozšíení distri bučnísoustavy

1.

Zák|adní udaje

Garančníprotokolje vydáván spoleěností RWE Gas Net, s.r.o. na základě plné moci od
společnosti JMP Net, s.r.o.

Predpok!ádany termín realizace stavby: 2a12
Podkladová dokumentace: situace

2.

Technické parametry
P edpokládan celkov p íkon (m'/hod): cca 58
Místem pripojení k distribuění soustavě jsou NTo plynovody DN 't00, lD2131711 a
2037954, viz p iloŽená situace'

Platnost garance rozšířenídistribučnísoustavy
1.
Garančníprotokolje platný do uzavření Smlouvy, nefiete

V případě dalšíkorespondence nebo jednání v této věci (změna stavby) uvádějte
naši znaěku (ěíslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Pro realizaci stavby je pot ebné vybudovat následující plynárenská zaízení(dále jen ,PZ"):
Zokruhované NTL plynovody PE 110 v délce cca 280 m a 25 ks p ípojek PE 40 v celkové
délce cca 125 m'

,r

3. Stanovisko

provozovatele distribuční soustavy k záměru rozšíení
distribuční soustavy
JMP Net, s.r.o. (dále jen ,,PDS") nebude investorem v še uvedeného PZ.
PDS souhlasí s rozšíením distribučnísoustavy a potvzuje kapacitní moŽnost
p ipojení objektťr do rn še p edpokládaného p íkonu'
Stavebník uzav e s PDS (kontakt: lng. Rostislav JeŽek, telefon: 547 116 521, +
mail: roštislav.jezek@nre'cz) Smlouvu o budoucí smlouvě nájemní a o spolupráci
a součinnosti p i realizaci PZ (dále jen ,,Smlouva"), která bude ešit podmínky
u stavby PZ a majetkoprávní vztahy k těmto zaízenímp ed jejich uvedením do
provozu, včetně stanovení práv a povinností pťi ziizování věcn ch b emen.
Uzav ení Smlouvy je podmínkou pro vydánístanoviska provozovatele distribuění
Strana

THE ENERCY TO LEAD
Vypracoval

:

1

12

do 31.12.2013.

SNSP

S57 SZ kno
DšČCZ27ss9863.

\

pojen

RWE GasNet, s.r.o.

Klíšská 940
4aL fi Ústí nad Labem

Ns& s-r.s,

Ptryn&emká s9/3.

s

Rozdělovník:
1) Žadatel
2) RWE DS, s r.o., reg. pracoviště KroměríŽ

I wrrvw.nruegasnet.cz
ÍČ:27295567
DTČ: C727?9556T
7ápis do obchodního

rejst íku:
Krajsk soud

v Ústí nad Labem.
oddíl C, vložka 23a83,
dne 1. 10. 2009
Bankovní spojení:
Československá
obchodní banka, a.s"
číslotičtu: 17663193/0300

Ing Rostislav Ježek - RWE GasNet. s.r.o.

Datum

THE ENERCY TO LEAD
:

květen 2011

Příloha :
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sÍ3

Uvést ostatní informace

Zádost o rozšíení distribučnísoustavy

stav projektové p ípravy
_ zástavba RD p iprava pro PD pro
ÚR a sR
- stavba sportovní haly _ vydáno ÚR 1zprac.PD pro ÚR ing.arch.Bumbálek 3]2oog, dalšístupe
PD nezpracován)
p edpoklad dalšíhorozvoje rjzemí - není
zasíťovánípozemkťr pro v stavbu - záměr investora pouze zasíťovatpozemky a vybudovat
komunikaci

1. Základní daje

RD _ Zavračíhony - Skaštice
lokalita Zavrači hony, k' ri. S kaštice
Zadalel'. obec Skaštice, Skaštice 113,767 01 Kromě íž
lnvestor: obec Skaštice, Skaštice 113,767 01 Kromě íŽ
P edpokládan termín realizace stavby: 1.etapa RD 412012
Název stavby

:

Um ístěn í stavby:

2.etapa
3 etapa

RD + stavba sportovní haly
RD 4/2016

Požadavek žadatele:

5.

412014

poŽadavek pouze na technickou moŽnost napojení (místo napojení a kapacita)
požadavek na p edběŽnou garanci (místo p ipojení, kapacita, technické ešení)

P edpokládan termín uvedení do provozu: 1.etapa RD 5/2013

poiadavek na komplexní garanci rozšíení distrÍbučnísoustavy (místo napojení, kapacita,
technické ešení,ekonomické podmínky)
požadavek na varianty vyhodnocení záměru - specifikovat

2,

Popis záměru rozšíení distribuční soustavy
Záměremje rozšíení NTL plynovodu DN 100 _ ocel do lokality navrhovan1ich rodinn ch domťr.
Realizace zástavby lokality RD je uvažována vzhledem k investičním nákladťrm ve lll. etapách

v

stavby

_

viz. p iloŽená studie.

Současně obec uvažuje v ešenélokalitě s vybudováním stavby sportovní haly, která by rovněž

6.

byla napojena na rozvod plynu.

V l. Etapě je uvaŽováno zásobování 7 RD zemním plynem - potrubí LPE 1oo
V ll. Etapě je uvaŽováno zásobování dalších 10 RD + sportovní haly. Zde je následně uvaŽováno se

P íIohy:

!t!ua99-v mě ítku s vyznačením objektťr, které se budou p ipojovat (samostatně označit objekty Mo,
So a Vo nap . číslynebo jinou barvou)
Dokumentace, pokud je zpracována (situačnízáměr, studie, projektová dokumentace)

zaokruhováním NTL plynovodu (uličkou).
V lll. Etapě je uvaŽováno zásobování dalších7 RD.

Zpracoval:

Vaše vyjád ení budeme respektovat p i zpracování PD pro rjzemní rozhodnutí.

lng. Stanislav Gregor

Dne:29.4.2011

Pozemky jsou v majetku obce.

3.

P edpokIádané odběry ZP

Počet odběrate!ťr kat

Podpis:

orie domácnosti

Va ení a TUV

iednoqeneračníRD
dvouqeneračníRD

bvtová iednotka
adovri RD
rekreační obiekt
obiekt nad 63 MWh

(RD 2,9 m3lh, 2500m3/rok)
menovitě
Q'. (m3

lrok
cílov,Í stav

obec Skaštice -Sportovní hala

(udaje p evzaty z PD pro Ún

-

Sportovní hala -zprac.arch.BumbáIek 3/2009)

Vysvětlivky:
Mo - maloodběratel s ročnímodběrem do 630 MWh
So - strední odběratel s ročnímodběrem nad 630 - 4 2a0 MWh
Vo _ velkoodběratel s ročnímodběrem nad 4 200 MWh

Vypracoval

:

Ing Rostislav Ježek - RWE GasNet. s.r.o.

Datum

:

květen 2011

Příloha :
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Vypracoval

:

Ing Rostislav Ježek - RWE GasNet. s.r.o.

Datum

:

květen 2011

Příloha :
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