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Zřízení a zajištění provozu oběrových míst na dálnici D7 a D8 

Vážený pane hejtmane, 

na základě požadavku Ústeckého kraje zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 
s účinností od 14. února 2021 až do odvolání zřízení a provoz dvou odběrových míst. Konkrétně se jedná 
o odběrové místo na dálnici D7, na Hoře Svatého Šebestiána a dále na 77. km dálnice D8 u čerpací 
stanice MOL. 

V souvislosti se zajištěním provozu odběrových míst se na Vás obracím touto cestou a dovoluji si Vás 
seznámit s vyčíslením očekávaných výdajů Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (dále jen: 
„HZS Ústeckého kraje“).  

Očekávané výdaje byly vyčísleny v této výši: 

  
= 302 772,03 Kč  výdaje na pohonné hmoty (nafta, benzín), 
= 136 717,00 Kč  výdaje na zajištění ochranných nápojů a stravování dle NV č. 172/2001 Sb., 
= 149 511,50 Kč      ostatní běžné výdaje na ochranné pracovní pomůcky (zejména rukavice), pytle   

na bio odpad, vytyčovací a lepicí pásky a další kancelářské potřeby (zejména 
tonery a papíry do tiskáren). Dále jsou v částce zahrnuty výdaje na nákup 2 ks 
tiskáren vhodného typu pro odběrové místo na dálnici D8, výdaje související 
s poskytování cestovních náhrad příslušníků a s opravou teplovzdušného 
agregátu pro vytápění stanu na dálnici D8. 

Výdaje z rozpočtu HZS Ústeckého kraje jsou vyčísleny od data zřízení obou odběrových míst, tj. od 
14. února 2021 s výhledem do 15. dubna 2021 a činí celkem 589 000,063 Kč. 

 

Děkuji a jsem s pozdravem     plk. Ing. Roman Vyskočil 

 vrchní rada 
 ředitel 
 HZS Ústeckého kraje 

 podepsáno elektronicky 
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