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Zastupitelstvo schválilo nový Požární řád města Chomutova
Obecně závazná vyhláška Města Chomutova č. 1/2003, kterou se vydává Požární řád města (úplné znění obdržíte v informačním servisu
MěÚ nebo najdete na www.chomutov.cz) upravuje organizaci a zásady
zabezpečení požární ochrany ve městě a mimo jiné uvádí:

Povinnosti vlastníků
nemovitostí
Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup
na nemovitost k provedení jiných
záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku,
odstranit nebo strpět odstranění
staveb, jejich částí nebo prostorů.
O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.6)
Pokud je vstup na pozemek třetí
osoby nezbytně nutný pro účely
cvičení jednotky požární ochrany,
které organizuje město, uvědomí
o tom vlastníka nemovitosti nejméně 24 hodin před zahájením cvičení.

Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru
Se zřetelem na místní situaci se
dobou zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru pro účely této vyhlášky považuje: období mimořádného sucha
a topné období.
Dobu zvýšeného nebezpečí požáru, včetně vymezení doby, míst
a okolností pro období mimořádného sucha, vyhlašuje město způso-

• Sběratel koupí stará nefungující
lampová rádia a malé kapesní tranzistory Tesla. Tel. 474 627 247.
• Prodám vnitřní dveře 80 L 3/4
sklo a 70 L 3/4 sklo (po rekonstrukci bytu), cena po 600 Kč, tel.
721 337 471.
• Prodám družstevní byt 2 + 1
v Klášterci n. Ohří, bez balkónu,
hned volný, cena 160 000 Kč, tel.
776 030 434.
• Prodám věcičky na chlapečka od
1 měsíce do 1 roku, zimní - letní,
tel. 607 193 105.
• Prodám stůl - světlý, leštěný, obdélník, 65 x 120 cm, konf. stolek, leštěný, světlý, 46 x 112 cm, ušák - televizní, stříbrný potah, s podnožkou
- vše velmi levně, tel. 474 688 818.
• Prodám el. dvojvařič - jako nový,
mixér ETA - nový, původní cena
1 100 Kč - nyní 600 Kč, desky - dřevotřískové, různě velké, s tmavou
dýhou, levně. Tel. 474 688 818.
• Prodám starší stěnu
stěnu, nízkou, leštěnou - 1 500 Kč, sedačku hnědou nejde rozkládat, levně, dveře - starší, bílé, 2x 80 levé, sklo 1 x 60 l + x
60 P - plné. Tel. 474 688 818.
• Prodám rekreační chalupu s pozemkem 1 700 m2 u Mezihoří (13
km) od Chomutova, kontakt: 602
626 613.
• Prodám gum. membránu do pl.
karmy, průměr 73 mm - 30 Kč,
frézky do hol. strojku CHARKIV
(žlutá hmota) a na B530, po 20,- Kč,
mobil 607 586 466 večer.
• Prodám nové tranzistory 3NU72,
2NU72, 2NU73, 74,
3NU73, 74,
7NU73, 74 a OC 30 - nové elektronky 6Y50, 6L50, E88CC, ceny dohodou. Mobil: 607 586 466.
• Prodám pult. mrazák 310, tel. přístroj, satelit, fax, Škoda 1203, motor
na cirkulárku, počítač Olivetti, tel.
605 740 884.
• Prodám mrazák 3 šuplíkový, perličku do vany masážní a šicí mašinu na proud, vše málo používané,
levně, tel. 474 639 490.
• Prodám štěňata bulteriéra s PP,
po kvalitních rodičích, barva bílá
a trikolor, odběr možný ihned, cena
7 000,- Kč, tel. 606 848 102.
• Prodám hluboký kočárek po 1 dítěti (ještě v záruce) ve velmi pěkném stavu za 3 500,- Kč. Tel. 474
628 004, 724 102 103.
• Prodám kočár na dvojčata značkový, Princes, dohoda jistá, veškeré
vybavení, tel. 724 238 144.
• Prodám kočárek dvojkombinace,
2 spací pytle (malý a velký), tašku,

bem v místě obvyklým, tedy zveřejněním na úřední desce městského
úřadu, v místních sdělovacích prostředcích a vozidly Městské policie.
V období mimořádného sucha se
stanoví
následující
preventivní
opatření:
a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně, či jiným způsobem používání nebo
manipulování s otevřeným ohněm na zakázaných místech
a na místech se zvýšeným požárním nebezpečím, zejména se
jedná o stodoly, sýpky, seníky,
půdy a v blízkosti hořlavých látek a materiálů, pole, stohu, lesa,
v lesních prostorech,7)
b) zákaz pálení odpadů a klestů,
c) zákaz táboření mimo vyhrazené
prostory a omezení vstupu do
lesa pro neoprávněné osoby,
d) zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních
zdrojů určených pro hašení požárů, přičemž v tomto směru je
každý povinen strpět potřebná
omezení.
- Za topné období se pro jednotlivé provozovatele považuje časový úsek počínající dnem, kdy
tento provozovatel uvedl do užívání a používá tepelné (elektric-

pláštěnku, deku, vše za 1 000 Kč,
síťovou ohrádku (jako postýlka)
s vybavením, tel. 737 571 816.
• Prodám Favorit 135 GLX 93 tech.
a emise do 95, centrál i tažné, alu
kola, stř. okno, rádio, super stav,
najeto 70 tis., garážovaný, tel. 732
606 063.
• Prodám starý žulový mlýnský kámen
men, kulatý s otvorem, staré loukoťové kolo z tvrdého dřeva, krásná
dekorace, tel. 474 621 196.
• Prodám 2 ks zimních protektorů
14/165, včetně disků ze Š 120 za
800 Kč, tel. 737 681 962.
• Prodám rohovou sedací soupravu
vu, hnědý psací stůl se židlí a válendu s úložným prostorem - vše
velmi pěkné, levně, 602 153 814.
• Prodám levně sed. soupravu
komb. dřevo - potah bav., vhodná
na chalupu, potah část. poškozen,
tel. 723 210 424.
• Prodám chlapecké oblečení po
dvojčatech 0 - 8 měsíců, nové i starší, dále zavinovačky a botičky, tel.
606 472 850.
• Prodám Škoda 105 S, r.v. 1981, po
GO motoru, najeto 5 000 km, STK
5/2003,
tažné
zařízení,
cena
5 000 Kč, tel. 777 969 147, 606 472
850.
• Prodám lahev acetylenovou
acetylenovou, lahev propanbutanu 10 a 33 kg, tel.
737 174 316.
• Prodám použité, ale funkční elektronky
tronky, PL508, PL509, PY500, PL
504, 1L34, 3L33, 1AF33, 34, 1H34 +
do ČB TV. Cena dohodou. Mobil:
607 586 466 večer.
• Prodám Škoda 120, bez STK, pojízdná s doklady + tažné zařízení,
oprava karoserie nutná, cena dohodou, tel. 474 624 654.
• Koupím autonaviják na ložní plochu od 15 do 20 tun tahu, tel. 603
816 351.
• Koupím dětské kolo na 6 let
v perfektním stavu, s přehazovačkou, levně, tel. 606 121 027.
• Koupím robustní keramická krmítka - misky na krmení pro králíky. Tel. 474 627 247.
• Koupím jednoduchý zesilovač na
zv. aparaturu pro řízení schůze pro
důchodce + postižené, mikrofon +
repro máme, děkuji, tel. 474 627 054.
• Pronajmu garáž v Bezručově ulici
u sídliště, tel. 474 628 004, 724 102
103.
• 4. ZŠ Kadaňská ul. přijme od září
03 učitele M - F, tel. 474 629 646.
• Prodám dětské kolo na 3–5 let,
spěchá. Tel.: 737 805 421

-

a)

b)

c)

d)

e)

f)

ké, plynové a jiné) spotřebiče
a zařízení k vytápění ve smyslu
právních předpisů.
Každý provozovatel tepelného
zdroje s odtahem spalin do komína je povinen před zahájením
topného období zabezpečit provedení kontroly a výmetu komínového tělesa a zajistit odstranění
případných
zjištěných
závad.
Pro topné období se stanoví následující preventivní opatření:
při provozu tepelných spotřebičů a při skladování kapalných
a plynných paliv musí být dodržovány návody výrobců příslušných zařízení, včetně dodržování bezpečných vzdáleností od
hořlavých předmětů a materiálů.
Za bezpečnou vzdálenost lze
považovat:
• u spotřebičů na pevná paliva
vzdálenost 800 mm ve směru
hlavního sálání a 200 mm
v ostatních směrech,
• u spotřebičů na kapalná paliva a elektřinu vzdálenost 500
mm ve směru hlavního sálání
a 100 mm v ostatních směrech,
v případě skladování hořlavých
látek v půdních prostorách se za
bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa,
v případě skladování pevných
paliv se sklonem k samovznícení
(např. uhlí, brikety, piliny apod.)
musí být palivo průběžně kontrolováno a při zjištění příznaků
samovznícení musí být provedena účinná opatření k zamezení
vzniku a rozšíření požáru,
odpad vznikající při spalování
tuhých paliv, musí být ukládán
na určená bezpečná místa do
nehořlavých uzavíratelných nádob a jímek,
komíny a kouřovody musí být
udržovány v takovém stavebně
technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při
provozu připojených tepelných
spotřebičů, čištění a kontrola komínu se musí zabezpečovat ve
lhůtách a způsobem stanoveným
zvláštním právním předpisem,
nádoby s hořlavými nebo hoření
podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže zejména na propan butan) se

Telefonní čísla pohotovostních
a havarijních služeb dodavatelů elektrické
energie, plynu a vody:
Okresní ohlašovna požárů HZS ÚO Chomutov, Beethovenova 1347

150

Rychlá zdravotní péče, Kochova 1185

155

Policie ČR, Riegrova 4510

158

Městská policie, služebna, Chelčického čp. 155 - tísňové volání
- stálá služba

156

474 651 046

Služebna HZS ÚO Chomutov, Beethovenova 1347

474 626 469
474 626 470

Ředitelství HZS ÚO Chomutov, Školní 1275

474 624 154

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, Mýtná 2003

474 686 206

Poruchy - plyn
- voda

1239
476 446 188

umísťují na snadno přístupných
a dostatečně větraných a proti
nežádoucím vlivům chráněných
místech, tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod
úrovní okolního terénu, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve světlících,
v šatnách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, ve společných prostorách.

Způsob nepřetržitého
zabezpečení požární
ochrany ve městě
Požární ochrana ve městě je zabezpečena nepřetržitě v každou
denní a noční hodinu stálou službou centrální stanice HZS ÚO Chomutov a jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Chomutova.
K zajištění požární bezpečnosti
ve městě a jeho okolí zřídilo město
Chomutov jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH města) v kategorii JPO III, se sídlem Chomutov
3, ul. Mýtná č.p. 2003.

Přehled o zdrojích vody pro
hašení požárů a podmínky
jejich trvalé použitelnosti
Říčka Chomutovka - protékající
městem
Rybník u Hřebíkárny - 800 m3
Rybník Kačák - 500 m3

Kamencové jezero (oploceno) - 330
tis. m3
Velký otvický rybník - 382 tis. m3
Přivaděč Ohře - protékající sídlišti
města
Vlastníci nebo správci těchto
vodních zdrojů jsou povinni je udržovat ve stavu, který umožňuje
v případě potřeby použít požární
techniku a čerpat vodu pro hašení
požárů, včetně dostatečné dostupnosti požární techniky k těmto
vodním zdrojům. Přístupové cesty
ke zdrojům vody musí být neustále
udržovány ve stavu sjízdném pro
nákladní automobily a další požární techniku.
Se souhlasem vlastníka se na
provádění údržby a oprav zdroje
vody mohou podílet občanská
sdružení, veřejně prospěšné organizace a další osoby působící na úseku požární ochrany.

Seznam ohlašoven požárů
Okresní ohlašovna požáru HZS ÚO
Chomutov, Beethovenova 1347
Telefon: 150
Městská policie, ul. Chelčického 155
telefon: 156
Hlavní vrátnice Nemocnice s poliklinikou, ul. Edisonova, Chomutov
telefon: 474 447 660.
6)
7)

§ 22 zákona o požární ochraně
§ 7 zákona o požární ochraně

KUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZDARMA
Text inzerátu:

Jméno a příjmení: ................................................................. Tel.: .......................... Podpis: ..........................

