
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  
A07-05 

Z ízení výjezdového st ediska rychlé léka ské pomoci, resp. 
rychlé zdravotnické pomoci v Mnichov  Hradišti PÚ07 

Vazba na díl í 
strategické cíle: 

DC02 - Rozvinutá ob anská vybavenost m sta a posílení úlohy Mnichova 
Hradišt  jako spádového centra 

Garant aktivity: M sto Mnichovo Hradišt  / St edo eský kraj 
Partne i aktivity: - Územní st edisko záchranné služby St edo eského kraje 

Lokalizace: zázemí vytvo í M sto Mnichovo Hradišt
Soulad s územním 
plánem: --- 

  
Doba realizace: pr b žn  (soustavn )  
Zahájení:  
Ukon ení:  

Odhad náklad : - 2 mil. K  (prvotní investice m sta Mnichovo Hradišt ) 
- financování provozu – St edo eský kraj 

Rozd lení náklad : investi ní p íprava zázemí RLP a základní (civilní) vybavení

Zdroje financování: 
(i) Varianta samofinancování: m stský rozpo et / 100% 
(ii) Varianta dota ní: ROP NUTS II St ední echy 

- oblast podpory: 3.2 – Rozvoj m st  

  

Komentá : 

N které místní ásti a zejména spádové zázemí m sta Mnichovo Hradišt  není 
dostate n  pokryto dosahem RLP - rychlé léka ské pomoci (nespl uje limit 15 
min. dojezdu z centrály RLP v Mladé Boleslavi). Z tohoto d vodu je vhodné 
umístit výjezdové st edisko RLP, p ípadn  RZP – rychlé zdravotnické pomoci do 
Mnichova Hradišt , aby bylo uvedený 15ti minutový limit reálný i pro spádové 
obce ORP Mnichovo Hradišt . 

Ekonomické dopady: 
komplexní ekonomické dopady nelze exaktn  specifikovat, z pohledu m sta jde 
o prvotní investici bez finan ní návratnosti 

Spole enské dopady: 
zvýšení významu m sta jako spádového centra, pocit jistoty obyvatel m sta, 
dopln ní chyb jící složky integrovaného záchranného systému 

Ekologické dopady: 
p ímé dopady do ekologie jsou neutrální 

Rizika realizace: 
i. neochota m sta investovat do z ízení RLP (RZP) 
ii. rozhodnutí St edo eského kraje neumístit výjezdové st edisko RLP 

(RZP) do Mnichova Hradišt


