PLYN, TEPLO - OCHRANNÉ PÁSMA
Dôvodom ochrany tepelných vedení, prevádzajúcich staníc a výrobní tepla je
zabezpečiť prevádzku a ochranu pred poškodením a aby nebola ohrozená
bezpečnosť osôb a majetku. Ochranné pásmo primárnej časti rozvodu tepla je
vymedzené zvislými rovinami vedenými po oboch stranách tohto zariadenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo k tomuto zariadeniu a je stanovené:
pri primárnej časti rozvodu tepla v zastavanom území na každú stranu 1 m,
pri primárnej časti rozvodu tepla mimo zastavaného územia na každú
stranu 3 - 5 m podľa stanovenia prevádzkovateľa tohto zariadenia,
ochranné pásmo prevádzacích staníc je vymedzené zvislými rovinami
vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 3 m kolmo na oplotenú hranicu
objektu staníc.
Dôvodom ochrany plynárenských sietí je ochrana vzhľadom na spoľahlivosť a
bezpečnosť ich prevádzky. Pod ochranným pásmom sa rozumie priestor v
bezprostrednej blízkosti plynárenského zariadenia merané kolmo na obrys, a to:
pri plynovodoch do DN 200
4 m,
pri plynovodoch nad DN 200 do DN 500 8 m,
pri plynovodoch nad 500 DN
12 m,
pri technologických objektoch
4 m,
pri nízkotlakových a strednotlakových plynovodoch a prípojkách v
zastavanom území obce
1m
Stavebné činnosti a úpravy v teréne v ochrannom pásme je možné realizovať
len so súhlasom dodávateľa, ktorý zodpovedá za prevádzku príslušného
plynárenského zariadenia.
Pred zabránením alebo zmiernením účinkov prípadných havárií plynovodných
zariadení a na ochranu života, zdravia a majetku osôb sa zriaďuje bezpečnostné
pásmo plynárenských zariadení.
Bezpečnostné pásmo predstavuje priestor vymedzený vodorovnou
vzdialenosťou od pôdorysu plynového zariadenia meraného kolmo na jeho obrys, a
to pre:
vysokotlakové plynovody do DN 100
15 m,
vysokotlakové plynovody do DN 250
20 m,
vysokotlakové plynovody nad DN 250
40 m,
plynovody VVTL do DN 300
100 m,
plynovody VVTL do DN 500
150 m,
plynovody VVTL nad DN 500
200 m,
regulačné stanice vysokotlakové
10 m,
regulačné stanice veľmi vysokotlakové
20 m,
kompresorové stanice
200 m,
plniarne a stláčarne propán - butánu
100 m,
30 m,
plynojemy do 100 m3
50 m,
plynojemy and 100 m3
podzemné zásobníky
250 m

