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• Prodám golfky značky Chicco, kočárek s přendavací rukojetí. Tel. 604
286 121, 474 654 408.
• Mladý pár koupí byt 2 + 1, nejlépe
v okolí ulic Bezručova, Kostnická a Jiráskova. Tel. 604 532 942.
• Prodám oblečky na chlapečka 0 - 1
rok, nové i starší, dále lehátko do vaničky, chrastítka, houpačku - 200 Kč.
Tel. 607 193 105.
• Koupím dětskou postýlku
postýlku. Jen ve
výborném stavu, i starší, do 500 Kč.
Tel. 606 390 038.
• SEŠ - praxe účetnictví
účetnictví, DPH, mzdy,
personalistika - hledá uplatnění. Seriózně. Tel. 474 657 028.
• Prodám velkoformátový kopírovací
stroj. Levně. Tel. 604 965 933.
• Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo
větší garsonky na Březenecké, Písečné,
Zahradní do 3 000 Kč měsíčně. Čestné
jednání. Tel. 723 445 734.
• Prodám mrazák
mrazák, má tři šuplíky, perličku masážní do vany, mašinu šicí na
proud. Mrazák 1 500 Kč, perlička 2 000
Kč, mašina 4 000 Kč. Tel. 474 659 490.
• Bulteriér - štěňata s PP
PP, kvalitní rodiče, přátelská povaha, stoprocentní
zdravotní stav. Připravená k odběru,
levně. Tel. 606 848 102.
• Favorit 135 GLX 93
93, tech. a emise do
2005, najeto 68 000 km, garážovaný, centrál, rádio, tažné zařízení, střešní okno, alu
kola. Cena 65 000 Kč. Tel. 603 259 142.
• Koupím housle, violu
violu, violoncello,
kontrabas, i staré a velmi poškozené.
Nabídněte, zaplatím ihned. Tel. 604
737 990.
• Prodám malý pultový mrazák
mrazák, bavlnky na vyšívání - velmi levně. Řeznický vál + hrnec odšťavovač - 500 Kč. Tel.
474 686 077, po 19. hodině.
• Koupím obálky se známkami Čína,
Korea, Vietnam do roku 1980, ČSR a
ostatní do roku 1945, též pohledy místopisné do roku 1945. Tel. 474 626 001.
• Jsem na mateřské dovolené a nikdo mi bez příjmů neposkytne úvěr.
Proto prosím, kdo by mně půjčil finanční částku, úrok respektuji. Tel. 777
046 324.
• Prodám menší dvoukolovou kárku
a novou opravářskou brašnu. Tel. 474
627 247.
• PC 166, 1,7 GB, 48 MB, CD-ROM, 14
14’’’’
bar. monitor, flop, síť. Karta, Win. 98,
ang. klávesnice, myš, repro, hry, čb. tiskárna. Cena 5 500 Kč. Tel. 724 258 065.
• Prodám dětské kolo na 3 až 5 let.
Levně, spěchá. Tel. 737 805 421.
• Jen náročné ženě do společnosti
ital. moderní černé semišové boty,
nové, č. 38, na úzkou nohu za 200 Kč.
Dámskou zlatou kabelku, též nová, pěkná za 300 Kč. Není naše výroba. Tel.
605 704 239.
• Prodám hydrantový nástavec (typ
NDR), požární proudnice, bezpečnostní
tabulky. Tel. (Praha) 274 820 204.
• Dám za odvoz a kávu větší množství bezpečnostních tabulek a 16mm
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filmy s požární tématikou. Tel. (Praha)
274 820 204.
• Prodám dveře bílé plné starší 80
cm, pravé bílé prosklené 80 cm, starší
dveře bílé plné 60 cm, starší čalouněnou lavici, malou do malé místnosti.
Tel. 474 688 818.
• Starší kolo Favorit
Favorit, dětskou sedačku na kolo, červená koženka, lamelový
rošt na páteř, s vrchní dekou, vhodné
pro nemocné - levně. Tel. 474 688 818.
• Prodám motocykl MZ 251 ETZ,
pěkný, červená barva, ideální pro začínající jezdce. Nosič zavazadel, nové náplně. Levně. Tel. 777 871 176.
• Koupím paroží - srnčí, jelení, i samotné shozy, trofeje divočáků, nepoškozené. Neposílat SMS. Tel. 603 337
453.
• Koupím mysliveckou odbornou literaturu a beletrii, zejména knihy: Červinka - Zelená krev I. - III., Jabůrek Pan adjunkt. Tel. 603 337 453.
• Prodám funkční dálkové ovládání
k videu Panasonic NV-J35HQ. Cena dohodou. Tel. 607 586 466, večer.
• Prodám nový dětský fotoaparát
fotoaparát, bez
blesku, na citlivý film. Dostal na akci. Jen
za 40 Kč. Tel. 607 586 466, večer.
• Prodám garáž na Březenecké za
Penny. Nejvyšší nabídce. Volat po 19.
hodině. Tel. 604 951 939.
• Prodám invalidní vozík málo používaný - cena 7 500 Kč. K doptání večer. Tel. 474 629 504.
• Prodám montérky dvoudílné
dvoudílné, vel.
56 (několik kusů), teplý pracovní kabát, vel. 54, pracovní boty. Vše nové,
nepoužité. Montérky - 200 Kč. Tel.
605 927 238.
• Koupím nákladní automobil zn.
IFA. I nepojízdný na součástky. Tel. 603
816 351.
• Koupím kompresor za nákladní
automobil, pojízdný i stabilní. Tel. 603
816 351.
• Koupím chladicí agregáty různých
výkonů a pojízdnou kočku do 5 tun.
Tel. 603 816 351.
• Pohlídám vaše dítě
dítě, věk ani národnost nerozhoduje. Jsem důchodkyně
žijící v rodinném domku se zahradou
na klidném místě. Tel. 474 622 869.
• Nabízím modely autíček
autíček, publikace
o historii požární ochrany Čech, Moravy
a Slovenska. Tel. (Praha) 274 820 204.
• Prodám sběrateli krásný starý
lustr z roku 1930
1930, čtyřramenný na
pět žárovek. V původním stavu. Tel.
474 621 169.
• Prodám pokojová kamna na uhlí a
elektrický gril zn. ETA. Levně. Tel. 474
621 570.
• Prodám starší elektromotor přírubový 380 V - 1 380 ot., el. motor patkový 380 V - 220 V, 1 380 ot., menších
rozměrů. Levně, bezvadný stav. Tel. 474
621 196.
• Prodám chemlonové požární hadice a různé požární nářadí a armatury.
Tel. (Praha) 274 820 204.

Městské zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou vyhlášku
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA CHOMUTOVA č. 2/2003,
o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany
při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Zastupitelstvo města Chomutova
2. Podmínky pro zabezpečení ohňovydává dne 27. 1. 2003, podle ustastrojových prací a používání otenovení § 29 odst.1 písm. o) zákona č.
vřeného ohně, jsou stanoveny v
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
příloze č.1, která tvoří nedílnou
znění pozdějších předpisů, a v sousoučást této vyhlášky.
Článek 2
ladu § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
Podmínky k zabezpečení požární
písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obochrany při akcích, kterých se
cích, ve znění pozdějších předpisů,
zúčastňuje větší počet osob
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“).
1. Akcemi, kterých se zúčastňuje více
Článek 1
než 200 osob, se pro účely této
Předmět a působnost
vyhlášky považuje shromáždění
1. Tato vyhláška upravuje podmínky
osob v objektech nebo na volném
k zabezpečení požární ochrany na
prostranství, které je neuzavřeno
celém území města Chomutova.
ze stran nebo shora, avšak je vy-

tvořeno nebo vymezeno stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem a pod.) a to akce kulturní,
sportovní a společenské, (např.
prodejní výstavy, mítinky, sportovní utkání, kulturní pořady apod.)
Při hodnocení nutnosti uplatnění
preventivních opatření stanovených touto vyhláškou se vychází z
podmínek, za kterých se bude
akce pořádat např. používání otevřeného ohně, pyrotechnických
prostředků, nebo prováděny jiné
činnosti při nichž hrozí ztížení
evakuace osob a nebo nebezpečí
vzniku požáru.
2. K pořádání těchto akcí lze využívat
zejména objekty, které byly k tomuto účelu určeny (kolaudovány),
přičemž nesmí být překročen mez-
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ní počet osob, na který byla stavba
dimenzována .1)
3. Pořadatel akce je povinen v dostatečném předstihu před zahájením
akce (s ohledem na druh pořádané
akce) stanovit požadavky na preventivní opatření požární ochrany,
zejména:
a) předem prověřit účinnost všech
požárně technických zařízení a vypracovaných příkazů, zákazů a pokynů k ochraně před požáry, volnou průchodnost únikových cest a
funkčnost únikových východů,
b) stanovit vlastní preventivní opatření, případně vymezit místa pro
kouření,
c) využívat pyrotechnické a obdobné
efekty výhradně v součinnosti s
odborně způsobilými osobami,
d) zřídit požární preventivní hlídku a
zabezpečit její odbornou přípravu
podle zvláštních předpisů.2)
Článek 3 - Složení a povinnosti
požární preventivní hlídky
1. Hlídku tvoří velitel a nejméně další dva členové, vyšší počet členů
požární hlídky závisí na plánovaném počtu účastníků programu a
místě konání akce.
2. Povinnosti členů požární preventivní hlídky:
a) v průběhu akce jsou členové požární hlídky povinni dohlížet na
dodržování stanovených preventivních opatření a v případě jejich
porušování jsou oprávněni bezprostředně zjednat nápravu,
b) členové požární preventivní hlídky
musí být v případě vzniku požáru
schopni, v rámci možností, zamezit vznik paniky, zajistit bezpeč-

nou evakuaci osob, znát způsoby
ovládání požárně technických zařízení použitelných k evakuaci osob
nebo k zamezení šíření požáru,
znát rozmístění a způsoby ochrany, které jsou k dispozici, oznámit
požár na okresní ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje, územní odbor
Chomutov, a být připraveni k součinnosti se zasahující jednotkou
požární ochrany.
Článek 4 - Kontrola
Kontrolu dodržování podmínek
této vyhlášky provádí vlastníci objektů a prostranství podle čl. 2
této vyhlášky, nebo nájemce provozující akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob, je-li provádění
kontrolní činnosti smluvně sjednáno mezi vlastníkem a nájemcem.
Článek 5 - Sankce
Porušení povinností stanovených
touto vyhláškou bude posuzováno
jako přestupek podle zvláštního
zákona. 3)
Článek 6 - Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti
patnáctým dnem následujícím po
dni jejího vyhlášení. 4)

Ing. Jan Řehák, místostarosta
Ing. Ivana Řápková, starostka
1) § 51 vyhlášky ministerstva pro místní
rozvoj č. 137/1998 Sb., o technických
požadavcích na výstavbu
2) § 24 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.,
o požární prevenci
3) § 46 zákona č 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
4) § 12 odst. 2) zákona 128/2000 Sb.,
o obcích

