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       Obec Lazinov 
     Lazinov 121,  679 62 pošta Křetín,  

     IČO 43420613, tel./fax 516470759 

 

 

manželé Holkovi 

Lazinov 80 

679 62 

 

 

V Lazinově dne 14.10.2011 

Č. j.: 34/2011 

Vyřizuje: Novotný P. 

 

Věc:  Plynovod v obci Lazinov – odpověď na vyhrožování odpojením 

 

Dobrý den, 

ohledně údajného znaleckého posudku stále platí moje stanovisko vyjádřené v dopise z 5.5.2010. Dosud jste 

mi dotyčný posudek nepředložili, takže na něj nemohu nijak reagovat. 

 

Na přeložení úseku plynovodu, který vede přes Váš pozemek, obec pracuje. Nechali jsme vypracovat projekt 

přeložky plynovodu a také již proběhlo územní řízení, jehož jste byli účastníky.  Přeložka mohla být už 

provedena, kdybyste se zbytečně neodvolali proti územnímu rozhodnutí. 

Pro Vaši informaci – obec na konci září požádala stavební úřad v Letovicích o zahájení stavebního řízení a 

vydání stavebního povolení na provedení zmíněné přeložky plynovodu. Pokud Vám skutečně záleží na tom, 

aby plyn nešel přes Váš pozemek, tak doufám, že nebudete stavební řízení nijak zdržovat.  

Přeložku pak zrealizujeme po nabytí právní moci stavebního povolení, hned, jak to bude s ohledem na počasí 

možné. 

 

Co se týče Vaší výhrůžky, že necháte plynovod přerušit, tak Vás musím upozornit na tyto skutečnosti: 

 S distribučním plynovodem lze manipulovat pouze se souhlasem jeho vlastníka. Za Obec Lazinov, 

jakožto vlastníka zmíněného plynovodu, Vám nikdo takový souhlas nedal a nedává. 

 Distribuční plynovod lze z pozemku odstranit pouze na základě pravomocného rozhodnutí o odstranění 

stavby nebo ho lze přeložit na základě pravomocného stavebního povolení vydaného příslušným 

stavebním úřadem. Nic takového vydáno nebylo.  

 Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého 

provozu. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenské 

zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu viz zákon č.458/2000 Sb. § 68 odst. 1-6 (režim 

v ochranném pásmu plynárenských zařízení) ve znění pozdějších předpisů (zákon č.314/2009). Odpojení 

distribučního plynovodu bez písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy je porušením 

ustanovení výše uvedeného zákona. Takové jednání by vyšetřovala Státní energetická inspekce. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že přerušení plynovodu by bylo protiprávním činem. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Pavel Novotný 

starosta obce       


