Kominictví Tomáš Zdráhal
a Patrick Dittrich
OZNÁMENÍ O KONTROLE A ČIŠTĚNÍ
KOMÍNŮ
Vážený majiteli (uživateli) nemovitosti,
byly prováděny ve vaší ulici kontroly a čištění spalinových cest dle
nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ze dne 1. března 2010.
Vyhláška se vztahuje pro spotřebiče na plynná, tuhá i kapalná paliva.
V případě Vašeho zájmu je možné se objednat na telefonním čísle:

(+420) 608 822 248
Kontrola spalinové cesty : (u více průduchů sleva)
Čištění spalinové cesty : (dle znečištění)

420,- Kč
200,- Kč

Dále nabízíme - kamerové prohlídky, frézování - vložkování – stavbu
komínů, měření spalin, revize spalinových cest.
Kontrolou spalinové cesty se rozumí:
 posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce;
 posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti;
 posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby a jejího stavebně technického stavu;
 posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a
kontrolním místům

Čištěním spalinové cesty se rozumí:
 provedení čisticích prací zaměřené zejména na odstranění pevných usazenin ve spalinové cestě a
na lapači jisker a na vybrání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průduchu nebo kondenzátu ze spalinové cest

Dále připomínáme, že v případě zanedbání kontroly a čištění spalinových cest dochází k porušení
nejen naří zení vlády č. 91/2010 Sb., ale i k porušení zákona 246/2001 Sb. o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního po žárního dozoru. Zároveň se tak vystavujete sankcím od
kontrolních úřadů a to a ž do výše 25. tis. Kč za jeden komínový průduch a v případě pojistné události
nevyplacení pojistného plnění z důvodu porušení pojistných podmínek.

Kominictví Patrick Dittrich, Jana Uhra 5, Brno 602 00, IČO: 11470101, Tel: (+420) 608 666 191;
Kominictví Tomáš Zdráhal, Bělidla 1328, Bystřice pod Hostýnem 76861, IČO: 007 05 560, Tel: (+420) 739 990 752.
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