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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Zákon o obcích
Po podzimních volbách do krajských

zastupitelstev vstoupí v platnost nový
zákon o obcích. Je prospěšné seznámit
se s drobnými změnami, kterými se
tento zákon č. 128/2000 Sb. liší od dosud
platného zákona o obcích.

Obec je základním územním samos-
právným společenstvím občanů; tvoří
územní celek, který je vymezen hranicí
území obce. Má právo na svou samos-
právu a úkoly v samostatné působnosti
plní v rozsahu stanoveném zákonem
a v souladu s potřebami obce. Povinnos-
ti může ukládat obecně závaznou vy-
hláškou v těchto případech:

— ve věcech stanovených zvláštním
zákonem (místní poplatky, odpady a po-
dobně),

— k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku (stanovení činností
narušujících veřejný pořádek),

— pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték, stanovením závazných
podmínek v rozsahu nezbytném k zajiš-
tění veřejného pořádku,

— k zajištění udržování čistoty veřej-
ných prostranství.

Vyhlášky se vyhlašují tak, že jsou zve-
řejněny na úřední desce obecního úřadu
po dobu 15 dnů.

Občanem obce je fyzická osoba, která
je státním občanem České republiky a je
v obci hlášena k trvalému pobytu.
Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má
právo:

— volit a být volen do zastupitelstva
obce,

— hlasovat v místním referendu,
— vyjadřovat na zasedání zastupitel-

stva obce své stanovisko k projednáva-
ným věcem v souladu s jednacím řádem
zastupitelstva,

— vyjadřovat se k návrhu rozpočtu
a k závěrečnému účtu obce,

— nahlížet do rozpočtu obce a do zá-
věrečného účtu, do usnesení a zápisů
z jednání zastupitelstva obce a pořizovat
si z nich výpisy,

— požadovat projednání určité záleži-
tosti v samostatné působnosti zastupi-
telstvem obce,

— podávat orgánům obce návrhy, při-
pomínky a podněty, podání vyřizují orgá-
ny obce bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.

Obec je spravována zastupitelstvem
obce, které rozhoduje ve věcech patří-
cích do samostatné působnosti, a stano-
ví-li to zvláštní zákon, také ve věcech
patřících do přenesené působnosti (vý-
kon státní správy). Zastupitelstvu obce
je vyhrazeno:

— schvalovat program rozvoje obce,
— schvalovat územní a regulační plán

a vyhlašovat jejich závazné části,
— schvalovat rozpočet obce a závěreč-

ný účet obce,
— zřizovat trvalé a dočasné peněžní

fondy obce,
— zřizovat a rušit příspěvkové organi-

zace,
— schvalovat zakladatelskou listinu,

smlouvu a stanovy obchodních společ-
ností a dalších právnických osob, které
obec hodlá založit a rozhodovat o účasti
obce v již založených právnických oso-
bách,

— delegovat zástupce obce na valnou
hromadu obchodních společností,
v nichž má obec majetkovou účast,

— vydávat obecně závazné vyhlášky
obce,
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— rozhodovat o vyhlášení místního re-
ferenda,

— schvalovat dohody o změně hranic
obce a slučování obcí,

— volit starostu a místostarostu obce,
stanovit počet dlouhodobě uvolněných
členů zastupitelstva, zřizovat a zrušovat
výbory, volit jejich předsedy a členy
a odvolávat je z funkce,

— stanovit výši odměn neuvolněným
členům zastupitelstva obce,

— stanovit výši osobních a věcných
výdajů na činnost obecního úřadu
a zvláštních orgánů obce,

— zřizovat a zrušovat obecní policii,
— rozhodovat o spolupráci obce s ji-

nými obcemi,
— rozhodovat o názvech částí obce,

o názvech ulic a dalších veřejných pro-
stranství,

— udělovat a odnímat čestné občan-
ství obce a ceny obce,

— plnit další úkoly stanovené tímto
nebo dalším zákonem.

V obci, kde není zřízena rada obce,
plní její funkci starosta obce. V takovém
případě ovšem přejímá obecní zastupi-
telstvo také část pravomocí rady. V naší
obci je tedy zstupitelstvu navíc vyhraze-
no:

— vydávat nařízení obce (jedná se
o přenesenou působnost),

— stanovit rozdělení pravomocí
v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat od-
bory a oddělení obecního úřadu,

— stanovit celkový počet zaměstnan-
ců obce v obecním úřadu a v organizač-
ních složkách obce,

— přezkoumávat na základě podnětů
opatření přijatá obecním úřadem v sa-
mostatné působnosti a komisemi.

Jak je vidět, v popředí zájmu obecního
zastupitelstva má být rozvoj obce a s tím
související hospodaření s finančními
prostředky a s majetkem. Obec je povin-
na pečovat o zachování a rozvoj svého
majetku, má ho chránit před zničením,
poškozením, odcizením nebo zneuži-
tím. Zákon dokonce ukládá obci povin-
nost chránit svůj majetek před neopráv-
něnými zásahy a včas uplatňovat právo
na náhradu škody. Obec je rovněž povin-
na trvale sledovat, zda dlužníci včas

a řádně plní své závazky a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení nebo zániku
z nich vyplývajících práv.

Záměr obce prodat, směnit nebo daro-
vat nemovitý majetek musí být zveřej-
něn nejméně 15 dnů před projednáním
v zastupitelstvu na úřední desce, aby se
k němu mohli zájemci vyjádřit a předlo-
žit své nabídky. Při úplatném převodu
majetku se cena sjednává zpravidla ve
výši, která je v daném místě a čase
obvyklá.

Hospodaření obce za uplynulý rok
musí být přezkoumáno okresním úřa-
dem nebo auditorem. Během roku může
obec požádat také o provedení mimo-
řádného přezkoumání svého hospoda-
ření.

Zastupitelstvo obce může zřídit jako
své iniciativní a kontrolní orgány výbory,
jejichž předsedou je vždy člen zastupi-
telstva. Povinností zastupitelstva je zří-
zení finančního a kontrolního výboru.
Výbor plní úkoly, jimiž jej pověří zastupi-
telstvo a jemu je také odpovědný za svou
činnost.

Obec navenek zastupuje starosta. Je
volen zastupitelstvem obce z řad svých
členů. Všechny právní úkony, které vyža-
dují schválení zastupitelstva obce, může
starosta provést jen po jejich předcho-
zím schválení, jinak jsou od počátku ne-
platné.

Významnou novinkou v novém záko-
ně je § 86, který umožňuje obci, pokud
nezřídí obecní policii, písemně pověřit
zaměstnance obce úkoly k zabezpečová-
ní veřejného pořádku v obci. Tento po-
věřený zaměstnanec dohlíží na dodržo-
vání právních předpisů na ochranu ve-
řejného pořádku, upozorňuje na zjištěné
nedostatky a činí opatření k jejich od-
stranění. Je oprávněn požadovat od ob-
čanů potřebná vysvětlení k objasnění
zjištěných přestupků a ukládat pokuty
v blokovém řízení.

Zákon o obcích je velmi obsáhlý, proto
jsme se zastavili jen u významných para-
grafů, abychom poskytli všem občanům
rámcovou informaci o tomto právním
předpisu a důležitých změnách.

Ing. Jindřich Vymětalík
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Užívání lesních cest

Z důvodů stále četnějších dotazů, tý-
kajících se provozu a užívání lesních cest
v majetku státu, spravovaných státním
podnikem Lesy České republiky, Lesní
správou Frýdek–Místek, dovoluji si
podat následující informaci a stanovisko
vedení lesní správy.

V posledních letech dochází na našich
lesních cestách rok od roku k tak výraz-
nému zvýšení provozu, který se stává až
chaotický a nekontrolovatelný, že vzni-
klá situace si vyžaduje okamžité a zásad-
ní řešení. Jedná se hlavně o živelnou cyk-
loturistiku, vjíždění motorových vozidel
bez platných povolenek, doslovné řádě-
ní motokrosových jezdců na terénních
speciálech a parkování přímo na vlast-
ních cestách, což znemožňuje průjezd
speciální lesnické techniky a mechani-
zace. Bezprostředně je ohrožena bez-
pečnost hlavně pěších turistů, došlo
k několika vážným úrazům cyklistů
a rovněž počet vzájemných střetů vozi-
del se dramaticky zvýšil. Popsaný stav se
stal pro personál lesní správy nezvláda-
telný, proto jsme byli nuceni se obrátit
s žádostí o spolupráci a pomoc na
Okresní úřad a ředitelství Policie ČR ve
Frýdku–Místku. Upozorňuji vás, vážení
občané, že režim provozu na lesních
cestách v rámci celého námi obhospo-
dařovaného lesního hospodářského
celku bude tudíž důrazně kontrolován
nejen pracovníky Lesů ČR, ale i orgány
státní správy a jednotlivými složkami
policie. Mimo to jsou v současné době
na vybraných lokalitách instalovány zá-
vory, které budou v budoucnosti pravi-
delně zamykány. V případě oprávněných
žádostí o vjezd za tyto závory vydá lesní
správa konkrétním fyzickým resp. práv-
nickým osobám vedle povolenek i pří-
slušné klíče. Cílem výše uvedených
opatření je dosáhnout stavu, kdy lesní
cestní síť na naší lesní správě bude veřej-
ností využívána pouze v opodstatně-
ných případech za následujícími účely:

1. Doprava osob a materiálu k trvale
obydleným objektům — roční povolen-
ky pro vlastníky jsou vydávány a prodlu-
žovány zdarma.

2. Doprava osob a materiálu vlastníků
lesní a zemědělské půdy na konkrétní
pozemky — povolenky jsou rovněž vydá-
vány a prodlužovány zdarma.

3. Vjezd vozidel Policie ČR, hasičských
sborů, armády atd. — platí volný vjezd
ze zákona.

4. Příjezd majitelů staveb pro individu-
ální rekreaci osobními motorovými vo-
zidly (ustanovení § 47, vyhl. č. 83/1976
Sb.) — povolenky se vydávají za úplatu ve
výši: automobil 100 Kč, motocykl 50 Kč.

5. Ostatní povolení vjezdu nad běžný
rámec, např. průjezdy nákl. automobilů,
příjezdy k hotelům a rekreačním zaříze-
ním využívaných k podnikatelské čin-
nosti a pod. spadají do zvláštního reži-
mu kompetence lesního správce formou
smluvní dohody.

Všechny vydané povolenky mají plat-
nost nejdéle na dobu jednoho roku,
přesné vymezení konkrétních dvanácti
měsíců je vyznačeno přímo na jednot-
ném tiskopise povolenky, tuto je pak
nutné včas prodloužit na lesní správě.
Zásadně nejsou povolovány jednorázové
vjezdy vozidel za účelem rekreace
a sběru lesních plodů. Výrazné zpřísnění
režimu využívání účelových lesních ko-
munikací rozhodně nepřinese žádná
omezení a problémy občanům s platný-
mi povolenkami, naopak povede ke zvý-
šení jejich bezpečnosti v rámci kontrolo-
vaného pohybu všech vozidel a zamezí
neoprávněnému používání lesní cestní
sítě na celé Lesní správě Frýdek–Místek.

Ing. Jiří Silvestr, lesní správce

Sběr nebezpečného odpadu
provede u Obecního úřadu

Pražmo Frýdecká skládka, a. s.
v sobotu 21. října 2000

od 9.30 do 10 hodin
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Integrovaný
projekt rozvoje
mikroregionu
Povodí Morávky

Předstrukturální
fondy Evropské unie
vytvářejí prostor pro
rozvoj obcí a měst.
„Peníze leží doslova
na ulici, jen vědět, jak
na ně sáhnout.“ To se často ozývá z úst
pracovníků ministerstev pro místní roz-
voj, zemědělství a životního prostředí,
kteří tyto fondy obhospodařují.

Obce samy, každá zvlášť, mají malé
šance. Proto je nutno vytvářet mikroregi-
ony a v rámci těchto sdružení připravit
projekty k podpoře rozvoje těchto oblastí.

Již čtyři roky pracuje Sdružení obcí po-
vodí Morávky, ve kterém je zapojeno 11
obcí regionu a to obce Dobrá, Dobratice,
Krásná, Morávka, Nošovice, Nižní Lhoty,
Pražmo, Raškovice, Staré Město, Vojkovi-
ce a Vyšní Lhoty.

Nepostradatelná je vzájemná informo-
vanost, jednotný přístup k problematice
řízení obcí, výměna zkušeností a vzájem-
ná spolupráce. Právě spolupráce je ne-
zbytná pro možnost sáhnout si na ony
„peníze na ulici“. Proto Sdružení obcí po-
vodí Morávky provedlo výběrové řízení na
zpracování projektu rozvoje mikroregio-
nu povodí Morávky. Ve výběrovém řízení
zvítězila firma Služby Třanovice, jejíž na-
bídka vycházela ze znalostí problematiky
naší oblasti.

Cílem projektu je připravit materiál,
který by navrhl, jak řešit problematiku re-
gionu, rozvoje regionu a zájmu o region
a stanovení cesty, jak toho dosáhnout
právě za přispění fondů Evropské unie.

Chceme-li, aby se náš region stal atrak-
tivním, je nutno podporovat v obcích by-
tovou výstavbu, rozvoj cestovního ruchu,
agroturistiku, rozvoj podnikání, zlepšení
životního prostředí, zlepšení vzhledu
obcí, využití místních zdrojů surovin a vy-
užití nemalých hodnot životního prostře-
dí a krásy Beskyd, využití možností da-
ných samou přírodou.

Projekty bez účasti a zájmu obyvatel jed-
notlivých obcí by však nebyly k ničemu.
Proto uvítáme všechny návrhy, co v našich
obcích zlepšit, jak obce zatraktivnit, jak

rozšířit síť služeb, využít plochy pro podni-
kání, zlepšit vzhled obce apod. Uvítáme
rovněž aktivity v podnikatelské sféře.

V průběhu měsíce září a října budou
pracovníci firmy Služby Třanovice objíž-
dět jednotlivé obce, budou jednat s obča-
ny i podnikateli o jejich záměrech. Prosí-
me Vás o spolupráci na tomto zásadním
projektu, který je pro rozvoj regionu velice
důležitý. Prosíme také o podnětné návrhy
k této problematice.

Zmíněné obecní úřady rády podají bliž-
ší informace. Jiří Marynčák

Vlci v Beskydech
V měsíci srpnu se na území okresu Frý-

dek–Místek, v jeho horské části, objevila
malá skupina několika vlků. Jejich výskyt
potvrdili zoologové z CHKO Beskydy a les-
nický personál. V pondělí 14. 8. byla za-
znamenána první škoda na obcích. K této
škodě došlo na katastru Obce Oldřichovice,
na úbočí Javorového. Z praxe víme, že tato
zvířata jsou velmi pohyblivá, takže v sou-
časné době se mohou již pohybovat na
opačném konci území okresu. Předpoklá-
dáme, že jejich výskyt a hlavně pohyb bude
omezen na území CHKO Beskydy, ale nelze
vyloučit i lokality mimo území CHKO.

V této souvislosti na tuto skutečnost
upozorňujeme chovatele ovcí a upozor-
ňujeme je, aby na svá domácí zvířata více
dohlíželi, neponechávali je na pastvě
zcela bez dozoru a hlavně je na noc zaví-
rali do stájí. Nový zákon sice pamatuje na
odškodnění poškozených chovatelů, ale
výše náhrady je odvislá od případných
opatření na zabránění vzniku škody.
Tímto opatřením však nesmí být zvláště
chráněné zvíře, vlk, medvěd nebo rys, po-
raněno nebo zahubeno.

Jak se postupuje v případě, že ke škodě
na domácím zvířectvu dojde:

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování
náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými druhy živočichů
(bobr, los, kormorán, vydra, rys, vlk, med-
věd) vyšel ve sbírce zákonů dne 10. května
2000, a tímto dnem zákon nabývá účin-
nosti. Účelem této právní úpravy je při-
spět k zachování výše uvedených druhů
v naší přírodě.

Na území Chráněné krajinné oblasti
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Beskydy je poškozený povinen do 48
hodin ohlásit vzniklou škodu na Správě
CHKO Beskydy, která provede místní šet-
ření a vystaví protokol, který zašle přísluš-
nému okresnímu úřadu jako podklad pro
vyhodnocení této události. Správa CHKO
v Rožnově pod Radhoštěm přijímá infor-
mace na tel.: 0651/65 42 93, mobil:
0606 / 82 56 83 (hlavně v mimoprac.
dnech) nebo fax: 0651/574 07.

Chovatel také neprodleně požádá vete-
rinárního lékaře o potvrzení o příčině
úhynu zvířete v majetku poškozeného,
které chovatel připojí k žádosti o poskyt-
nutí náhrady škody.

Poškozený chovatel, který chce uplat-
ňovat požadavek na náhradu škody, musí
nejpozději do šesti měsíců zaslat žádost
na Okresní úřad Frýdek–Místek.

Žádost o poskytnutí náhrady musí ob-
sahovat tyto údaje:

— jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý
pobyt žadatele (poškozeného), je-li jím fy-
zická osoba,

— název, sídlo a identifikační číslo ža-
datele (poškozeného), je-li jím právnická
osoba,

— popis příčin vzniku škody a uvedení
rozsahu škody,

— označení vybraného živočicha, který
škodu podle poznatku žadatele (poškoze-
ného) způsobil,

— popis opatření žadatele (poškozené-
ho), které učinil k zabránění vzniku škody,

— způsob poskytnutí náhrady škody
(hotově, na účet, poukázkou).

K žádosti nutno přiložit:
— doklad nebo jiný důkaz o vlastnickém

právu k zadáveným domácím zvířatům.
Tímto jiným důkazem může být svědectví
další osoby, jiný doklad od veterinárního
lékaře, případně i čestné prohlášení.

— Potvrzení vydané veterinárním léka-
řem o příčině úhynu domácího zvířete
v majetku poškozeného.

Pokud by vznikly pochybnosti o výši
škody na domácím zvířectvu, má okresní
úřad k dispozici soudního znalce. Může se
např. jednat o plemenná, zvláště cenná
chovná zvířata.

V praxi se také může stát, že ke škodě
dojde mimo hranice CHKO. V tomto pří-
padě provádějí základní šetření na místě
(ve lhůtě do 48 hodin) pracovníci referátu
životního prostředí Okresního úřadu Frý-
dek–Místek. Poškozený se v tomto přípa-

dě bude obracet na náš okresní úřad, tele-
fonní číslo 604 381 nebo 604 280. V mimo-
pracovní době pak poškozený sdělí tuto
událost na dispečink Hasičského zá-
chranného sboru ve Frýdku– Místku, tel.
číslo 310 51 a 310 52. Na dispečink je
nutno sdělit jméno, adresu, telefonní číslo
nebo jiné nejbližší telefonní číslo (sou-
sed), počet usmrcených zvířat a sdělit zá-
kladní orientační údaje pro pracovníky
našeho referátu životního prostředí. Dis-
pečink Hasičského záchranného sboru ve
Frýdku–Místku pak zajistí předání této in-
formace příslušnému pracovníkovi.

Na náhradu škody způsobené na domá-
cím zvířectvu zdivočelými psy, pernatou
škodnou, liškami, kunami, popř. jinými
dravci než vlky, medvědy, rysy, se tento
zákon 115/2000 Sb. nevztahuje.

O náhradě škody rozhodne okresní
úřad do 4 měsíců od obdržení žádosti.

RNDr. Alena Kacířová

Dělení lesních pozemků
V poslední době se stále častěji setkává-

me s případy, kdy katastrální úřad nepro-
vede vklad kupní smlouvy týkající se koupě
částí lesních pozemků do katastru nemovi-
tostí z důvodu absence souhlasu s dělením
pozemků určených k plnění funkcí lesa dle
12 zákona 289/1995 Sb., o lesích.

O tomto souhlasu rozhoduje okresní
úřad jako věcně a místně příslušný orgán
státní správy lesů dle § 48 odst. 1 písm. e)
zákona 289/1995 Sb., pokud se jedná o dě-
lení lesních pozemků, při kterém výměra
jednoho dílu klesne pod 1 hektar.

Tento souhlas má formu rozhodnutí ve
správním řízení. Toto může být zahájeno
jen na návrh některého ze spoluvlastníků
pozemku, případně toho, kdo má na roz-
dělení pozemku zájem, ale s doložením
souhlasu vlastníka lesního pozemku. K žá-
dosti se dokládá výpis z katastru nemovi-
tostí, snímek katastrální mapy, geometric-
ký plán a stanovisko příslušného lesního
hospodáře.

Jak vyplývá z ustanovení § 12 odst. 3 ci-
tovaného zákona, orgán státní správy lesů
souhlas nevydá, jestliže by dělením vznikly
pozemky nevhodného tvaru nebo velikos-
ti, neumožňující řádné hospodaření v lese.
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Srdečně Vás zveme na podvečerní
představení našeho kina a předklá-
dáme Vám následující přehled
filmů:

Ř Í J E N  2 0 0 0

Hrajeme nejen každou sobotu
v 17.30 nebo 17.45 dle programu.

7. 10. SAMOTÁŘI
hořká komedie ČR, pojďte se za-
smát sami sobě!

11. 10. O TŘECH MALÝCH
PRINCEZNÁCH
pohádkové pásmo pro školky i pro
veřejnost (dopoledne)

14.10. PLÁŽ
dobrodružné drama USA, v hl. roli
Leonardo Di Caprio

21.10. GLADIÁTOR
historický velkofilm USA …a stane
se hrdinou

23.—24.10.
PRINCEZNA ZE MLEJNA
představení pro ZŠ

27.10. HANUMAN
— příběh o přátelství člověka
a opičky Hanu (USA)

28.10. KLUB RVÁČŮ
psychothriller USA, v hl. roli Bred
Pitt

L I S T O PA D  2 0 0 0

4.11. NEVĚSTA NA ÚTĚKU
— romantická komedie USA

11. 11. AMERICKÁ KRÁSA
— černá komedie USA

17.11. HURÁ NA MEDVĚDA
— prázdninová komedie ČR

18. 11. ERIN BROKOVICH
— v hlavní roli Julia Roberts

25. 11. MICKOVY MODRÉ OČI
— komedie USA

Cena vstupenek mírná:
30, 32, 34Kč + 1Kč příplatek na
fond KinematografieKI

NO
 R

A·
KO

VI
CE

MARTIN ŠEBESTA — AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

nabízí tisk malých sérií
(již od 20 kusů)

— vizitek, letáčků

— firemního, propagačního materiálu

— potisk obálek

— do formátu A4, možno i barevně

dále nabízím možnost zálohy dat, převod papírové
dokumentace do digitální podoby

Martin Šebesta, Krásná 231, 739 04 pošta Pražmo
tel.: 69 28 70
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PORADENSTVÍ — PROJEKCE — MONTÁŽ — OŽIVENÍ

ZAŘÍZENÍ — ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS — HOT LINES SERVIS

EEEEMMMMIIIILLLL KKKKOOOOLLLLEEEENNNNââââIIIIAAAAKKKK

NON STOP SERVIS
PULT CENTRALIZOVANÉ
OCHRANY – EPS, EZS
MONTÁŽ POPLAŠNÝCH
ZAŘÍZENÍ,
PRŮMYSLOVÁ
TELEVIZE
TELEKOMUNIKACE,
KABELÁŽE,
PROJEKTY – REVIZE
STRÁŽNÍ SLUŽBA
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel. / fax: 069 612 65 80
ECHO ALARM s. r. o.,
Stodolní 7, 702 00 Ostrava 1
E–mail:
echoalarm@echoalarm.cz,
www.echoalarm.cz
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PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY
BEZ RUČITELE. — PRVNÍ SPLÁTKA JIŽ OD 10%.

FIRMA JAN CARBOL
Sídlo Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek–Místek

tel. 0658/62 75 27 — mobil 0602/74 12 31

Vám nabízí v plném rozsahu tyto sluÏby:
◆ opravy, montáže a revize plynových zařízení
◆ práce vodoinstalatérské a topenářské
◆ montážní práce účtujeme s 5% daní
◆ dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka
◆ dále dodáváme — plynové sporáky (i kombinované)
◆ plynové ohřívače vody
◆ plynová podokenní topidla
◆ montujeme kotelny i nad 50 kW, zásobníky na zkapalněný

plyn — PROPAN od kapacity 1,1 t až 11 t.

Poradenskou službu poskytneme zdarma


