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• Koupím dětskou plastovou skluzavku v dobrém stavu. Tel. 776/128
382.
• Prodám dětské horské kolo Joko
- Terminator. Cena 1 200 Kč. Tel.
603/528 086.
• Prodám garáž s elektřinou v Chomutově za hřbitovem, u kordů. Tel.
607/550 775.
• Prodám byt 3+1 v ul. Hutnické CV,
volný, ihned k nastěhování. Cena dohodou. Tel. 606/261 139.
• Koupím dva peřiňáky,
peřiňáky prodám čtyři
židle. Tel. 474/625 513.
• Hledám pro taťku přítelkyni do 170
cm a 50 let, ml. vzhledu, s vlastním
bytem, větším poprsím, dobrou kuchyní a humorem. Tel. 732/201 480.
• Prodám těhotenské oblečení vel. 48
- 50. Rifle s laclem, dvoje šaty, kojící
podprsenku. Tel. 732/201 480.
• Prodám prsní odsávačku zn. Nuk,
nové silikonové kloboučky, skleněné
kojenecké lahve a kojenecké oblečení
0 - půl roku. Vše levně. Tel. 732/201
480.
• Provádím služby vhodné pro auto-

opravy - mechanické i karosářské
s možností lakování. Tel. 736/223
755.
• Koupím štěně toy pudla - fenku.
Tel. 776/150 661.
• Prodám mrazák Calex 50 l, dvě
přihrádky, zachovalý, funkční, cena
500 Kč. Tel. 777/275 730.
• Nabízím větší množství zavařovacích sklenic 0,7 l za 1 Kč a 0,3 l za

0,50 Kč. Tel. 732/172 690.
• Prodám knihy: V. J. Staněk - S

kamerou za zvěří našich lesů, Kulhánek - Černobílá fotografie, May Vinnetou, Černý mustang. Nabídněte
cenu. Tel. 474/626 357.
• Přenechám zahrádku v osadě Květen - za Aralem na Kadaňské ulici.
Tel. 605/277 836.
• Rozvedený obyčejný muž 41/189/
80 hledá ženu. Mám dvě děti ve
vlastní péči, záliby - sluníčko, voda,
kolo. Máme šanci. Tel. 605/877 684.
• Prodám dětské kolo BMX-16. Cena
500 Kč. Tel. 604/332 649.
• Prodám rozestavěný RD na stavební
parcele 1 300 m2 v Černovicích u vejprtské tratě. Tel. 602/415 823.
• Vyměním státní byt 3+1 v centru

Chomutova za 4+1 nebo 3+1 větší,
možno i s dluhem, také v Chomutově. Tel. 605/277 276.
• Prodám šestišuplíkový mrazák. Daruji dvě skříně a dvě křesla na chatu.
Prodám čtyři tmavé židle po 50 Kč.
Tel. 604/420 184.
• Koupím zánovní chladničku.
chladničku Nabídněte. Tel. 736/428 936.
• Koupím družstevní byt 1+1 - větší.
Tel. 607/186 450.
• Prodám kovovou branku,
branku výška 125
cm, šířka 133 cm, výška mezi panty
98 cm - levně. Leštěnou starší nízkou

stěnu mahagon - 1 500 Kč. Čtyřikrát
dveře 80 L. Tel. 474/688 818.
• Prodám KIA Sephia r. v. 1994, 1,6
benzin, pětidveřová, zlatá metalíza.
Cena dohodou. Tel. 737/662 233.
• Rodinný dům v Jirkově, Palackého
ulice, 36 let starý, cena dle znaleckého
posudku. Tel. 474/627 398.
• Prodám 4 ks pneu Debica Presto
185/60 R14 H, letní, málo jeté + alu
disky KBA Francie 6Jx14CH, rozteč
100/70, zamykatelné. Cena dohodou.
Tel. 776/105 458.
• Prodám starší čalouněné dvoulůžko
s úložným prostorem za 500 Kč. Tel.
724/015 785.
• Prodám travní elektrickou sekačku
za 500 Kč, zamykatelný držák na lyže
na auto za 500 Kč, na Avii vstřikovací čerpadlo po GO za 2 500 Kč. Tel.
606/842 753.
• Prodám nebo vyměním zbytek nových keramických dlaždiček 10 x 10
cm (černé a bílé) - cca 200 ks. Výměna
za cokoliv. Tel. 474/627 247.
• Prodám plně funkční automatickou
pračku Tatramat 353, boční plnění, a
nepoužité těsnící gumy - 400 Kč. Tel.
602/846 052 večer.
• Přijmu na HPP nebo živnostenský
list muže i ženy na obchodní činnost.
Základní plat 7 000 - 10 000 Kč garantuji. Tel. 721/335 402.
• Prodám traktor Zetor 25A s kárkou,
menší opravy nutné, cena 15 tisíc korun. Spěchá. Tel. 474/385 444.
• Nabízím hezké nebytové prostory k
podnikání 50 m2 - obchod, kanceláře
atd. Tel. 605/106 975.
• Prodám pomník na zdejším hřbitově
u dětského oddělení. Cena 8 000 Kč.
Spěchá. Tel. 605/704 239.
• Vyměním státní byt 1+1 na Březenecké za 1+2 rovněž na Březenecké 4.
- 7. patro. Tel. 474/655 759.
• Koupím zahrádku v dosahu MHD,
ČD. Voda podmínkou. Tel. 474/655
759.
• Prodám pultový mrazák 190 l,
l hrnec,
odšťavovač, mlýnek na ovoce, různé
bavlnky na vyšívání - vše velmi levně.
Tel. 474/686 077.
• Koupím lovecké trofeje na celé lebce,
trofeje divočáků, jelení a daňčí shozy.
Tel. 603/337 453, neposílat SMS.
• Koupím malý konferenční stůl
stůl, dřevěný, bez křesel, v dobrém stavu. Tel.
603/337 453, neposílat SMS.
• Myslivecké knihy: Červinka - Zelená
krev I. - III. (trilogie) a Jabůrek - Pan
adjunkt. Tel. 603/337 453, neposílat
SMS.
• Koupím přenosku nebo přenosnou
tašku pro kočku. Komu je již nepotřebná, nabídněte. Tel. 723/383 406.
• Velmi levně prodám 2x dveře 80
pravé, plynová kamna Mora, pračku,
mrazák, barevnou televizi, stěnu - vše
ve výborném stavu. Tel. 608/866 430
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Odbor dopravy chce předcházet frontám
S ohledem na frekventovanou
otázku občanů-řidičů na tzv. evidenční kontroly vozidel jsme požádali vedoucího odboru dopravy
a silničního hospodářství Bedřicha
Rathouského o vysvětlení této otázky občanům našeho města.
Celá problematika je upravena
zákonem o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a souvisícími vyhláškami,
kde je stanoveno, která vozidla v
závislosti na uvedení do provozu
a přidělení registrační značky musí
tuto kontrolu absolvovat. Zákonodárce tím sleduje řešení stavu,
kdy podle odhadu je v ČR asi
500 000 vozidel uvedeno do provozu „nestandardním způsobem“,
popř. jde o vozidla kradená. Rovněž bylo nutno zrevidovat data
o vozidlech v registru vozidel po
zániku kategorie „držitel vozidla“
a vzniku dvou nových - „vlastník
vozidla“ a „provozovatel vozidla“.
Bohužel přes zájem zákonodárce
mj. ochránit nabyvatele ojetého
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KUPON NA ŘÁDKOVOU INZERCI ZDARMA
Text inzerátu:

vozidla před koupí vozidla kradeného vydalo Ministerstvo dopravy
ČR metodický pokyn k celé věci až
v polovině května 2003.
Při vylepování nálepek o ověření
registrační značky (hologram) na
silniční motorová vozidla a přípojná vozidla
vozidla, které provádějí obce s
rozšířenou působností podle místa
registrace vozidla, mohou nastat
tyto varianty:
1. A) Vozidlo zaregistrované před
1. 7. 2001 (zákon č. 56/2001
Sb.), opatřené starým provedením registrační značky (SPZ, ty
jsou platné do 31. 12. 2010!). Jde
o klasický případ, registrovaný
držitel vozidla musí do 30. 6.
2004 úspěšně absolvovat evidenční kontrolu nebo pravidelnou technickou prohlídku (její
součástí je vždy evidenční kontrola). S příslušným dokladem
z STK se dostaví na náš odbor
dopravy za účelem vylepení
nálepky. Žadatel předloží kromě
potřebných obvyklých dokladů
také žádost o nálepku,
nálepku ve které
uvede (čestné prohlášení), zda
je provozovatel, provozovatel a
současně vlastník, nebo jen provozovatel a vlastník je odlišný.
Náš odbor poté vylepí nálepku
na registrační značku.
1. B) Vozidlo zaregistrované před
1. 7. 2001, opatřené starým
provedením registrační značky
(SPZ), kdy vozidlu byla tato stará značka odcizena, došlo k její
ztrátě nebo poškození, a vozidlo
ještě nemá hotovou proceduru
podle 1A).
V tomto případě, kdy bude nutno
přidělit registrační značku nové-

ho provedení, si odbor dopravy
vyžádá od žadatele doklad o provedení evidenční kontroly nebo
pravidelné technické prohlídky.
Dále se postupuje podle 1A).
Pozn.: Toto může nastat jen do
30. 6. 2004, po tomto datu musí
mít i tato vozidla evidenční kontrolu podle 1A).
2. Vozidlo je zaregistrované od
1. 7. 2001, opatřené starým provedením registrační značky.
Na toto vozidlo se nevztahuje
povinnost
vykonat
evidenční kontrolu nebo pravidelnou
technickou prohlídku za účelem
získání nálepky. Náš odbor v daném případě přidělí nálepku bez
doložení provedení evidenční
kontroly nebo pravidelné technické prohlídky.
3. Vozidlo s registrační značkou
nového provedení.
Zde je vydávání a vylepení nálepky nadbytečné, ale ničemu
nevadí.
Pro úplnost ještě uvedu, že výdej
nálepky za poškozenou, zničenou
nebo odcizenou nálepku v případě,
že vozidlu již byla vydána, lze provést na žádost oprávněného žadatele
s příslušným odůvodněním. Tyto úkony nepodléhají zpoplatnění a samotná doba vyřízení u nás nepřesahuje
5 minut. Vzhledem ke spolupráci
našeho odboru se stanicí technické kontroly ALFA-TECHNIC, spol.
s r. o., bude řidičům poskytnuta
případná rada, popř. mohou zde
obdržet i příslušnou žádost (Žádost
o zápis změn údajů), kterou si ještě
před návštěvou našeho odboru mo(red)
hou vyplnit.

Důležité je vědět, jak zpracovat projekt
Jméno a příjmení: ................................................................. Tel.: .......................... Podpis: ..........................

(Dokončení ze str. 2)
V současné době byla vydána
Směrnice pro žadatele, kde naleznete
všechny potřebné informace k projektům, které lze poté realizovat
od listopadu 2003 až do 31. března
2005. Najdete je na internetových
adresách Euroregionu Krušnohoří
www.euroregion.katedrala.cz a Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., www.rra.cz.
Formuláře na žádosti a další
dokumenty jsou k dispozici také
v tištěné formě v RRA, ulice Bu-

dovatelů 2830 v Mostě, tel. 476/
206 538, email: frycova@rra.cz,
koprivova@rra.cz. Na tyto emaily
nebo na faxem na tel. číslo 476/706
331 můžete zasílat dotazy ohledně
této výzvy. Seznam veškerých otázek a odpovědí bude uveřejněn na
webové stránce Centra pro regionální rozvoj www.crr.cz. Ve středu
2. července 2003 od 13.00 hodin
se uskuteční také seminář pro potenciální žadatele ve velké zasedací
místnosti Magistrátu města Mostu.
(mile)

