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V Lazinově dne  15.8.2008 

Č. j.: 53/2008 

Vyřizuje: Novotný P. 

 

Věc:  Nabídka obce k vyřešení vedení plynovodu přes váš pozemek 

 

Dobrý den, 

ověřili jsme si vaši stížnost, kterou jste nám zaslal 26.02.2008, na průběh plynovodu přes vaši parcelu.  

Z vytyčení průběhu hranic vašeho pozemku a trasy plynovodu v terénu, které jsme nechali provést,  

skutečně vyplývá, že plynovod leží pod rohem vašeho pozemku p.č. 1/5 a to v délce asi 3 metrů a 

v maximální vzdálenosti 0,5 m od dotyčného lomu společné hranice vašeho pozemku a pozemků obce 

p.č. 124/1 a 126/20. 

 

Nynější zastupitelstvo obce Lazinov chce tento problém vzniklý v minulosti vyřešit a proto vám nabízí 

toto řešení: 

Obec Lazinov odkoupí od vás tu část vaší parcely p.č. 1/5, pod kterou leží plynovod, tj. trojúhelník o 

odvěsnách cca 4,5 x 1,5 m (asi 3-4 m
2
), tj. včetně ochranného pásma podle §68, odst. 3, písm. a) 

energetického zákona. 

Zároveň vám obec pronajme k bezplatnému dlouhodobému užívání jak tuto odkoupenou část, tak i 

část obecní parcely p.č. 126/20, která sousedí s vaší parcelou p.č. 1/5, a to až k trojici velkých jilmů 

(odhadem asi 20 m
2
, dohromady tedy asi 24m

2
). Na přesných hranicích se určitě dohodneme.  

Doba pronájmu bude stanovena ve smlouvě na dobu až 50 let, bez možnosti vypovědět smlouvu ze 

strany obce před uplynutím této doby. Pronajatou část obecní parcely si samozřejmě můžete oplotit. 

Pouze v případě, že by došlo k poruše plynovodu právě v tomto úseku (což je velmi málo 

pravděpodobné), proběhne v souladu s §59, odst. 3 a 4 energetického zákona oprava a uvedení 

pozemku do předchozího stavu. 

 

Považuji tuto nabídku za korektní řešení dané situace a doufám, že pečlivě zvážíte výhody, které z ní pro 

vás plynou. 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Pavel Novotný 

starosta obce       


