
GasNet Člen innogy 
DOHODA O REALIZACI PŘELOŽKY PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY A ČÁSTI ODBĚRNÉHO 
PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ 
dle § 70 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů 
a dle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
A O PRÁVU PROVÉST STAVBU VE SMYSLU ZÁKONA č.183/2006 Sb. 

l:fslo: 7700101698/54 

Název stavby: REKD MS Havířov - Šumbark 9. část 

I. Účastníci dohody 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zapsaná v OR: KS v ústí nad Labem, sp.zn. C 23083 

(dále v textu GN) 

Zastoupena dle plné moci: 

GrldServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zapsaná v OR: KS v Brně, sp. zn. C 57165 

Která je dále zastoupená (vyplní ext. projektant): 

Projekt 2010, s. r. o. 

Ruská 398/43 
Vítkovice 
703 00 Ostrava 

IČ: 48391531 DIČ: CZ48391531 

Zapsaná v OR/ŽR: vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6148 

Jednající/zastoupená: Petr Votoupal, projektant - dle plné moci 

(dále jen „GN") 

a 

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: statutórní města Havířov (vlastník nemovitosti a OPZ) 
Zastoupeno na zóklodě pověření: 
Ing. Lucie Fukolovó, vedoucí ekonomického odboru Magistrótu město Havířovo 

Hospodaření se svěřeným majetkem města: 
ZŠ Jarošovo Havířov, Jarošova 851/33, 736 01 Havířov-Šumbark, příspěvkovó organizace 

Adresa sídla/ Bydliště: Svornosti 86/2, Město, 73601 Havířov 
Adreso sídla spróvce: Jarošovo 851/33, 736 01 Havířov-Šumbark 

IČ/ Datum narození: IČ: 00 29 74 88 
IČ Spróvce: 70958165 

Spojení na (zástupce) vlastníka nemovitosti a OPZ: - odbor školství o kultury Magistrátu město Havířovo (OŠK) - technici: 

Adresa odběrného místa: Jarošova 851, 
Šumbark 
73601 Havířov 

Parcelní číslo 
(k.ú. Šumbark): 

(dále jen „vlastník") 

li. Předmět dohody* 

688/1; 687/1 

Jandová Gabrielo, tel. 596 803 157, jondovo.gobrielo@hovirov-city.cz; 
Miavcová Andreo, tel. 596 803 158, miavcovo.ondreo@havirov-city.cz 
Spojení na (zóstupce) - spróvce a provozovatele nemovitosti: 
Mgr. Přemysl Čapando - ředitel školy, tel: 596 884 264, e-mail: skola@zs-jarosova.cz 

Předmětem této dohody je, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ"): 

~ a) provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení (dále jen „OPZ") a současně přemístění hlavního uzávěru 
plynu (dále jen „HUP") v následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek: 

O vybudování nového HUP včetně: ~ úprava stávajícího objektu HUP včetně: 
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D hlavního uzávěru plynu 181 hlavního uzávěru plynu 

D plynoměru o plynoměru 

D více plynoměrů - nevymisťujeme D více plynoměrů - nevymisťujeme 

D uzávěru za plynoměrem 181 uzávěru za plynoměrem 

D změna tlakové hladiny 181 změna tlakové hladiny 

a umožnění provedení stavby přeložky plynovodní přípojky a OPZ, k čemuž vlastník svým podpisem této dohody dává souhlas nebo 

Db) odpojení plynovodní přípojky od distribuční soustavy GN a její ponechání v pozemku; přičemž vlastník k tomu dává podpisem této dohody 
svůj souhlas. 

Jsou-li vlastník pozemku dotčeného plynovodní přípojkou nebo vlastník budovy různou osobou od vlastníka OPZ, je nutno smlouvu uzavřít také 
s těmito vlastníky (např. vlastník pozemku před budovou). 

Kód : Os D N (pouze pro interní potřebu „GN") 

• Zaškrtnutím pole označte požadovanou činnost 

Ill. Technické podmínky realizace předmětu dohody 

Osazení regulátoru tlaku plynu STL/NTL a uzávěru ON 32 za plynoměr. Dopojení na stávající potrubí. 
Úprava dotčených nemovitostí bude po osazení regulátoru provedena do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání této nemovitosti. 
Opětovné uvedení OPZ do provozu. Předání nové části OPZ vlastníkovi. 
Na pozemku parc. č. 688/1 bude veden STL plynovod a STL plynovodní přípojko ve vlastnictví GasNet, s. r. o. 
Krytí plynovodu bude minimálně 0,8 m ve volném terénu o 1,0 m v chodníku. 
Budou odstraněny keře (mýcení 2,5 m"2 + 2 ks keřů) v plánované trase nového STL plynovodu. Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) 
v okolí stavby a přímo na staveništi, která nekoliduje s výstavbou plynovodu, nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např. dřevěným bedněním, 

sejmutím ornice apod. - viz ČSN 839061. 
Po provedení rekonstrukce plynovodnlch přípojek ve volném terénu bude provedena obnova zatravněné plochy. 
Dlážděný chodník bude opraven v celé šíři, s přesahem 1 m od hrany výkopu, dlážděná plocha v rozsahu 1 m od okraje výkopu. 
Odpojení rušené přípojky bude provedeno ve skříni HUP u země a bude zaslepena a ponechána v zemi., inertizováno bude společně s rušeným NTL 
plynovodem. Nová přípojko bude napojena na nový polyethylenový plynovod navrtávacím T-kusem. 
Požadavek vlastníka: 
Budou provedeny drobné zednické opravy zděné části a nátěr zděné části o nátěr plechové střechy a dveří a dvířka skříně opatřit nápisem 
"Hlavní uzávěr plynu "HUP" a výstrahou zakazující manipulaci s otevřeným ohněm v okruhu 1,5 m. 
V případě odkrytí zemní části hromosvodu bude provedena revize zemního odporu a protokol a této revizi bude předána investičnímu referentovi 
odboru školství o kultury. 
Před záhozem bude pořízena fotodokumentace a bude přizván zástupce vlastníka k přejímce odkrytých dešťových svodů a zemní části hromosvodu. 
Odstávka dodávky plynu bude provedena o víkendu nebo prázdninách. 
Během realizace stavby je povinen GN dodržovat všechny předpisy vztahující se k bezpečnosti práce, zároveň je GN povinen jednoznačně vymezit 
prostor staveniště a zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob po celou dobu stavby a v případě změny trasy nebo změny v navrženém postupu 
bude GN ihned kontaktovat zástupce správce a majitele pozemku z důvodu projednání dalšího postupu provádění prací. GN musí respektovat 
všechny stávající sítě a zařízení. 
Před zásypem výkopů bude GN pořízená fotodokumentace, která bude zástupcům vlastníka předána při přejímce hotového díla. 
K přejímce hotového díla realizovaného na pozemcích ve správě školy vyzve GN písemně (viz el. adresy v článku I), min. 5 kal. dnů předem, zástupce 
OŠK a správce objektu. Předávací protokol stavby vyhotoví GN. 
V případě poškození majetku vlastníka nebo Správce musí být veškeré opravy provedeny v co nejkrotší době a na náklady GN. 
Likvidaci vzniklého odpadu z místa staveniště na skládku bude GN provádět průběžně v souladu s ustanovením zákona č.185/2001 Sb., o odpadech 
o a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

V celém areálu školy je zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů. 

Bude předán protokol o revizi ve 2 vyhotoveních. 
Bude vyčíslena cena předávané části OPZ 
Zhotovitel stavby je povinen do 14 kalendářních dní od ukončení stavebních prací protokolárně předat zástupci odboru školství a kultury MMH 
a zástupci MŠ geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a to v elektronické a tiskové formě, pouze však v rozsahu pozemků SMH ve 
správě MŠ, dotčených stavbou, které jsou předmětem dohody OPZ. 

Zhotovitelem projektové dokumentace (osoba zmocněná jednat ve věcech předmětu této dohody jménem GN) je: 

Projekt 2010, s.r.o., 

Ruská 398/43, 703 00 Ostrova - Vítkovice 
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IV. Termíny 

Předpokládaný termín realizace rekonstrukce přípojky nebo jejího odpojení: 05/2021-09/2021. 
Upřesnění termínu se uskuteční: telefonicky, e-mailem na adresu vlastníka s předstihem alespoň 15 dnů před realizací díla: na adresu (číslo}: 
596 884 264; skola@zs-jarosova.cz, e-mailovým sdělením nebo SMS zprávou. 
Termín přerušení dodávky plynu na předmětném odběrném místě bude zákazníkům oznámen prokazatelně minimálně 15 dní předem. 

V. Rozměrový náčrt umístění HUP 

Viz samostatná příloha "Technické řešení": 
- příloha č. 1 - situace (výřez ze situace) 
- příloha č. 2 - oxonometrické schéma 
- příloha č. 3 - fotodokumentace - orientační zákres umístění objektu HUP (nové/stávající) do barevné fotografie 
- příloha č. 4 - záznam z místního jednání 
- příloha č. 5 - záznam z jednání 

VI. Další ujednání 

1. Na výše uvedeném odběrném místě bude na náklad GN provedena přeložka plynovodní přípojky a části OPZ v rozsahu dle článku li. a Ill. této 
dohody. V souladu se zněním§ 70 EZ se po provedení přeložky vlastnictví plynových zařízení (OPZ, PZ} nemění. GN poskytuje na přeloženou 
část OPZ záruku po dobu 24 měsíců, počínaje dokončením předmětu této dohody. Dělícím místem je vstupní šroubení nového HUP (resp. 
svěrný spoj přechodky PE/ocel nebo armatury HUP}. Příslušné dokumenty pro bezpečný provoz, včetně vyčíslení ceny nové části OPZ, budou 
zástupci vlastníka předány osobně ve dvojím vyhotovení při přejímce hotového díla. 

2. Veškeré náklady na provedení činností podle čl. li. a Ill. této dohody hradí GN. 

3. Vlastník prohlašuje, že souhlasí s předmětem této dohody, akceptuje navržené technické řešení, uvedený termín a rozsah realizace. Pokud 
bude předmětem této dohody pouze činnost dle čl. li. písm. b} této dohody, nepoužijí se čl. IV. poslední věta a čl. VI. odst. 1. této dohody. 

4. Vlastník se zavazuje, že se zněním této dohody seznámí případného nabyvatele OPZ a dotčených nemovitostí. Smluvní strany se současně 
zavazují o případném právním nástupnictví bez zbytečného prodlení písemně informovat druhou ze smluvních stran. 

5. Osobami zmocněnými jednat v rámci této dohody jsou: 

a} za GN: GridServices, s.r.o., oddělení řízení výstavby- příslušná RO, adresa, projektový manažer, e-mail případně substituční zmocněnec: 

GridServices, s. r. o., Ing. Aleš Dustor, projektový manažer - Morava sever, 724169 843, ales.dustor@innogy.com 
Projekt 2010, s. r. o., Petr Votoupal, projektant, 702 279 464, petr.votoupa/@projekt2010.cz 

b} za vlastníka: viz. čl. I. této Dohody 

6. GasNet, s.r.o. je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU} 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně 
jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet, s.r.o., a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou 
zveřejněny na webové stránce GasNet, s.r.o., (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy nebo 
kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla GasNet, s.r.o., nebo 
do jeho datové schránky ID rdxzhzt. 
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SANKCE 
1. Poruší-li GN ujednání uvedená v článku Ill a VI této dohody, 

bude vlastník účtovat GN smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení. 
2. Smluvní pokuta je splatná na základě vlastníkem vystavené faktury, doba splatnosti 

se sjednává v délce 15 dnů ode dne doručení faktury. 
3. Účtováním smluvní pokuty není dotčen nárok vlastníka na náhradu škody 

a na bezdůvodné obohacení. 

EVIDENCE SMLUV 
1. GN bere na vědomí, že tato dohoda bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. 

GN prohlašuje, že skutečnosti uvedené v dohodě nepovažuje za obchodní tajemství 
a uděluje svolení k jejich užití a k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

REGISTR SMLUV 
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, 
která ji podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. 
Účinnosti nabývá po uveřejnění v Registru smluv. 

Místo a datum podpisu: V Havířově 

Za vlastníka: 

Ing. Lucie Fukalová 

Za GN: 

Ing. Aleš Dustor 
vedoucí ekonomického odboru MMH 
Po dobu nepřítomnosti zastoupena 
Ing. Marcelou Kasalíkovou, 

projektový manažer- Odděleni řlzenl výstavby-Morava sever, dle plné moci 

vedoucí oddělení rozpočtu. 

//I~,~ 
Petr Votoupal 
Projekt2010, s.r.o. 
v plné moc, 

PrcJ.1;·: '.l010, s.r.o. 
1, ~r;ká 43 @ 

703 0C: Ct,:rava.Vítkovice 
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