Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591

3.5.101

ZABEZPEČOVACÍ PÁSMO DÁLKOVODU - ROPOVODU
A PRODUKTOVODU

Objekt limitování
Využití území v zabezpečovacím pásmu ropovodu a produktovodu, to je v územním pásu po
obou stranách dálkovodu.
Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v rámci
sledovaného jevu č. 77a dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Důvody limitování
Ochrana dálkovodu, bezpečnost osob a majetku.

Vyjádření limitu
Omezení činnosti z hlediska využitelnosti území v zabezpečovacím pásmu, které je určeno
k ochraně dálkovodu před mechanickým nebo jiným poškozením.

Ukazatele a číselné hodnoty
Šířka zabezpečovacího pásma ropovodu a produktovodu se udává jako kolmé vzdálenosti
jeho hranic od trasy dálkovodu a určuje se dle kategorie dálkovodu - viz tabulka č. 1
z ČSN 65 0204:
Kategorie dálkovodu
A
B
C

Vzdálenost od trasy dálkovodu v m1)
nejméně 5 m
nejméně 4 m
nejméně 3 m

1)

Při souběhu dvou nebo více dálkovodů se tato vzdálenost měří od trasy krajního
dálkovodu.

Právní předpisy


Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zejména § 2, § 19, § 27, § 32, § 36, § 43, § 61, § 66, § 83,
§ 88, § 90, § 96, § 161, § 166, § 179, § 181, § 185.



Nařízení vlády č. 271/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu
velkého územního celku „Ropovod Ingolstadt“.



Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, zejména § 4, § 6, § 11, § 17 a Příloha č. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11.



Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve
znění pozdějších předpisů.
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Souvisící předpisy


ČSN 65 0204 Dálkovody hořlavých kapalin, 12/1980 a Změna a, 04/1983, Změna b,
12/1983 a Změna Z3, 11/2012, čl. 26 a 64.



ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými
látkami a jejich skladování, 10/1992 a Oprava N1, 06/1993, Oprava N2, 03/1996
a Změna Z1, 09/2011.



ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, 04/2012 a Oprava 1, 04/2013.

Doplňující poznámky
V zabezpečovacím pásmu dálkovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jež
by mohly vést k poškození dálkovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh,
studní a vrtů pomocí těžkých mechanizmů nebo výbušnin, o provádění prací s použitím
otevřeného ohně, o vysazování stromů a keřů, o zřizování sadů, vinic a chmelnic,
o rozmetání chlévské mrvy nebo jiných látek pomocí výbušnin, o používání výbušnin k jiným
účelům, o přejíždění trasy dálkovodu a pojíždění po trase dálkovodu těžkými mechanizmy
apod.).
V zabezpečovacím pásmu dálkovodu lze provádět běžné zemědělské práce (práce spojené
s pěstováním a sklizní obilovin, pícnin, zeleniny, okopanin, lnu a pastvou dobytka, popř. další
zemědělské práce) a dále práce a činnosti spojené s provozováním stávajících a výstavbou
nových dálkovodních potrubí, pokud jsou tyto práce a činnosti prováděny tak, že neohrožují
bezpečnost a plynulost provozu dálkovodu.
Provozovatelem produktovodů je firma ČEPRO, a. s.
Provozovatelem ropovodů je firma MERO ČR, a. s.

Limit typu A
Stav k 1. 2. 2018
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3.5.102

OCHRANNÉ PÁSMO DÁLKOVODU – ROPOVODU A PRODUKTOVODU

Objekt limitování
Využití území v ochranném pásmu ropovodu a produktovodu, to je v bezprostřední blízkosti
dálkovodu.
Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v rámci
sledovaného jevu č. 77a dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Důvody limitování
Ochrana dálkovodu, bezpečnost osob a majetku.

Vyjádření limitu
Omezení činnosti v území v ochranném pásmu, které je z hlediska využitelnosti určeno
k zabezpečení plynulého provozu dálkovodu.

Ukazatele a číselné hodnoty
Ochranné pásmo dálkovodu je vymezeno prostorem do vzdálenosti 300 m kolmo od trasy
dálkovodu na obě strany.

Právní předpisy


Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zejména § 2, § 19, § 27, § 32, § 36, § 43, § 61, § 66, § 83,
§ 88, § 90, § 96, § 115, § 161, § 166, § 179, § 181, § 185.



Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, § 17.



Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.



Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve
znění pozdějších předpisů.
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Nařízení vlády č. 271/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu
velkého územního celku „Ropovod Ingolstadt“.



Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, zejména § 4, § 6, § 11, § 17 a Příloha č. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11.



Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů, § 14.

Souvisící předpisy






ČSN 65 0204 Dálkovody hořlavých kapalin, 12/1980 a Změna a, 04/1983, Změna b,
12/1983 a Změna Z3, 11/2012, čl. 29 a 62.
ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými
látkami a jejich skladování, 10/1992 a Oprava N1, 06/1993, Oprava N2, 03/1996
a Změna Z1, 09/2011.
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, 05/2009 a Změna Z1,
02/2013 a Změna Z2, 07/2015.
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, 04/2012 a Oprava 1, 04/2013.

Doplňující poznámky
Ochranná pásma vzniklá podle nařízení vlády č. 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím
nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu,
zůstávají nedotčena a trvají i po dni nabytí účinnosti zákona č. 161/2013 Sb., včetně
oprávnění, která se k nim váží. Na provádění činnosti v těchto ochranných pásmech se
použije zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
zákona č. 161/2013 Sb.
Další podmínky stanoví ČSN 65 0204.
Zpřesnění podmínek využití území v ochranném pásmu dálkovodu se stanoví v územním
rozhodnutí nebo ve stavebním povolení.
Stavební objekty budované v ochranném pásmu dálkovodu musí vyhovovat požadavkům
ČSN 73 0802 a norem navazujících.
V případech, kdy dálkovod zasáhne do ochranného pásma jiných objektů a zařízení
popřípadě do dobývacího prostoru, musí být respektována omezení daná právními předpisy.
V ochranném pásmu dálkovodu lze však provádět běžné zemědělské práce, to je práce
spojené s pěstováním a sklizní obilovin, pícnin, zeleniny, okopanin, lnu a pastvou dobytka,
popř. další zemědělské práce.
Ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle zákona
č. 254/2001 Sb., které však mohou ovlivnit vodní poměry (viz § 17 zákona č. 254/2001 Sb.),
je třeba souhlas vodoprávního úřadu.
Komunikační vedení veřejné komunikační sítě může křížit energetická, vodovodní,
kanalizační i jiná vedení, zásobárny přírodních vod, území chráněná podle zvláštních
právních předpisů, dráhy, pozemní komunikace, vodní a jiná díla a jejich ochranná pásma
nebo se jich jinak dotknout, a to způsobem přiměřeným ochraně životního prostředí tak, aby
byly co nejméně dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků. Ustanovení zvláštního právního
předpisu (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) není tímto dotčeno.
Limit typu A
Stav k 1. 2. 2018
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