
M Ě S T O  M N I C H O V O  H R A D I Š T Ě  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 

města Mnichovo Hradiště, 
 

kterou se vydává  

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MNICHOVO HRADIŠT Ě 
 

Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště se na svém zasedání dne 20. 2. 2006 usnesením č. 26 
usneslo vydat podle § 29 odst. 1 písm. o) bod. 1.  a 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k 
provedení zákona o požární ochraně, ve pozdějších předpisů, a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. 
i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Požární řád města upravuje a stanovuje zásady organizace požární ochrany na území města 
vymezeném těmito katastrálními územími - Mnichovo Hradiště, Veselá u Mnichova Hradiště, Lhotice 
u Bosně, Dneboh, Hoškovice, Olšina, Sychrov nad Jizerou, Podolí u Mnichova Hradiště a určeném 
těmito částmi města - Dneboh, Dobrá Voda, Hněvousice, Hoškovice, Hradec, Kruhy, Olšina, Podolí u 
Mnichova Hradiště, Sychrov nad Jizerou, Veselá u Mnichova Hradiště, Lhotice u Bosně (dále jen 
„území města“). 

(2) Požární řád města vymezuje činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany, 
doplňuje a zpřesňuje základní povinnosti fyzických a právnických osob o povinnosti v době 
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, upravuje způsob hašení požáru na území obce, zajištění zdrojů 
vody pro hašení, způsob ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu a podmínky zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. 
 
 

Článek 2 
Organizace požární ochrany ve městě 

(1) Za požární ochranu města odpovídají orgány města. V otázkách požární ochrany jedná 
s občany, podnikajícími fyzickými a právnickými osobami, institucemi a orgány státní správy starosta 
města nebo jím pověřený zástupce. 

(2) V objektech, které vlastní nebo užívá město ke své činnosti na základě smluvních vztahů, 
plní město povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým a podnikajícím fyzickým 
osobám. 

(3) Město Mnichovo Hradiště zřídilo pro zajištění ochrany životů zdraví a majetku občanů 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Mnichovo Hradiště. Na území města je ochrana životů, 
zdraví a majetku občanů před požáry v souladu s platnou legislativou dále zajišťována jednotkami 
požární ochrany, jejichž nasazení na území města je dle vyhlášeného stupně poplachu určeno HZS 
Středočeského kraje. 
 
 

Článek 3 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě 

 Trvalá pohotovost jednotek požární ochrany pro účely likvidace požáru nebo technický zásah 
na území města je zajištěna: 
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a) nepřetržitou pohotovostí jednotky požární ochrany Hasičského záchranného sboru Mladá Boleslav, 
požární stanice Mnichovo Hradiště 

b) na výzvu operačního střediska tohoto orgánu zajišťuje po dobu 24 hodin pohotovost svých členů 
jednotka požární ochrany města, Sbor dobrovolných hasičů Města Mnichovo Hradiště tak, aby byl 
zajištěn výjezd jednotky požární ochrany k zásahu do 15 minut.   

 
 

Článek 4 
Jednotka požární ochrany 

Město  z ř í d i l o  jednotku požární ochrany - Jednotku sboru dobrovolných hasičů města 
Mnichovo Hradiště (dále jen „JSDH“): 

a. kategorie JPO III 
b. dislokace JSDH: požární zbrojnice JSDH - Hřbitovní ulice čp. 29, Mnichovo Hradiště 
c. celkový početní stav JSDH:  14 členů včetně velitele 
d. minimální počet členů JSDH v pohotovosti pro výjezd: 1 + 3 
e. celkový počet členů JSDH (skutečný): 14 včetně velitele 
f. vybavení JSDH (technika a věcné prostředky):  

1. zásahové vozidlo T815 CAS 32        1krát 
2. dopravní vozidlo ARO M461        1krát 
3. stříkačka PPS 12 včetně dopravního vozíku          1krát 
4. stříkačka PPS 8         2krát 
5. ponorné čerpadlo         1krát 
6. plovoucí čerpadlo         2krát 
7. motorová pila s příslušenstvím       1krát 
8. elektrocentrála s příslušenstvím       1krát 
9. dýchací přístroj SATURN        5krát 
10. zásahový komplet ZAHAS včetně rukavic, obuvi a přílby GALLETT    7krát

   
 

Článek 5 
Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

(1) Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se považuje delší období vysokých teplot a 
mimořádného sucha. 

(2) Počátek a konec požárních preventivních opatření pro období zvýšeného nebezpečí vzniku 
požárů na území obce vyhlašuje starosta města. Vyhlášení zveřejní městský úřad obvyklým způsobem. 
Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru obcí s rozšířenou působností nebo Krajským 
úřadem Středočeského kraje pro vymezené území není tímto požárním řádem dotčeno. 

(3) Pro období vysokých teplot a mimořádného sucha se stanoví následující preventivní 
opatření: 

a) zákaz  kouření,  rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a na místech, kde  
může dojít k jeho rozšíření; ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena,  

b) zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního právního 
předpisu nejsou tímto dotčena, 

c) zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty mimo vozidel zabezpečujících 
opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a vozidel používaných k přepravě píce 
při sklizni píce a úrody při žních; tato vozidla musí být při jízdě po poli nebo při práci 
v místech skladování  vybavena lapači jisker nebo jiným obdobný zařízením, 

d) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory, 
e) zákaz používání vody z nádrží určených pro hašení požárů k jiným účelům; ustanovení 

zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena. 
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Článek 6 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti 

(1) Město Mnichovo Hradiště stanovuje na svém území následující zdroje vody pro hašení 
požárů: 

a) Přírodní zdroje:  
    řeka Jizera - čerpací stanoviště pod kamenným mostem směr Klášter Hradiště nad Jizerou. 

b) Víceúčelové zdroje:  
    podzemní a nadzemní hydranty určené pro čerpání vody vodovodní sítě města. 

(2) Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen 
zajistit volný příjezd pro mobilní techniku. Vlastník převede, prokazatelně, tuto povinnost na další 
osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám. 

 
 

Článek 7 
Ohlašovny požárů 

(1) Město zřizuje centrální ohlašovnu požárů „Požární stanice, Hřbitovní 29, Mnichovo 
Hradiště, tel. č. 326 772 450“, která je označena tabulkou „Ohlašovna požárů“. Činnost ohlašovny 
požárů je zajištěna po dobu 24 hod. 

(2) Ohlašovna požárů je vybavena pro činnost řádem ohlašovny požárů a plní tyto úkoly: 

a) přebírá zprávu o vzniku požáru na území města, 

b) oznamuje nahlášený požár na územně příslušné operační středisko, 

c) aktivuje jednotku požární ochrany města. 

(3) Další místa pro hlášení požárů jsou označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem 
telefonního čísla „150“. 
Policie ČR (tíseň)  „158“. 
Záchranná služba (tíseň) „155“. 

 
 

Článek 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě  

 Požární poplach ve městě se vyhlašuje následujícími způsoby: 

a) interně jsou požární jednotka HZS Mladá Boleslav s jednotkou dobrovolných hasičů obce 
spojeny aktivací mobilních telefonů systému „Kango“ 

b) signálem „Požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné 
minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) 

c) místním rozhlasem 

d) v případě poruchy technických zařízení a v místních částech, kde není obecní rozhlas, bude 
požární poplach vyhlášen ústně signálem „Hoří“.  

 
 

Článek 9 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany                                                                   

podle požárního poplachového plánu Středočeského kraje 

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží 
ohlašovny požárů města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární 
ochrany. 
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(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci 
v katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany: 

stupeň  
požárního 
poplachu 

první jednotka PO druhá jednotka PO třetí jednotka  PO 
 

I. stupeň 

HZS                 
Mnichovo Hradiště 
sídlo:Hřbitovní ulice čp. 
29, Mnichovo Hradiště 

JSDH               
Mnichovo Hradiště  

HZS                        
Mladá Boleslav 

 

II. stupeň 
JSDH                     
Klášter Hradiště nad Jiz. 

HZS                             
Bělá pod Bezdězem 

JSDH Kněžmost 
 

III. stupeň 
 
HZS Turnov  

JSDH                        
Bělá pod Bezdězem 

JSDH Chocnějovice 
JSDH Loukovec 
JSDH Kosmonosy 
JSDH Bakov nad J. 

IV. stupeň 
 
HZS Česká Lípa HZS Stará Boleslav 

HZS                     
Benátky nad Jizerou 

HZS Liberec 
HZS Jičín 
HZS Nymburk 

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (respektive do zálohy) povolány prostřednictvím 
operačního střediska územního odboru HZS Mladá Boleslav. 

 
 

Článek 10 
Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 

(1) Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší 
počet osob1 (dále jen akce) odpovídá každá právnická osoba, podnikající fyzická osoba a fyzická 
osoba (dále jen „organizátor akce“), která pořádá na území města akci. 

(2) K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen 
v souladu se zvláštním právním předpisem2, přičemž nesmí být překročen maximální počet osob 
prokazatelně stanovený podle zvláštních právních předpisů1. 

(3) Organizátor akce podle této vyhlášky, je povinen její konání ohlásit na Městský úřad 
Mnichovo Hradiště a předložit doklady o zajištění požární bezpečnosti akce, a to ve lhůtě minimálně 
10 dní před konáním akce. 

(4) Pokud není organizátor akce vlastníkem prostoru, ve kterém se akce koná, musí být před  
započetím akce rozsah odpovědností mezi pořadatelem a vlastníkem prostoru stanoven smlouvou.3 

(5) Organizátor akce je povinen prokazatelně stanovit rozsah a způsob opatření k zabezpečení 
požární ochrany, včetně povinností všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění 
akce. Pořádají-li se akce opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek, lze stanovit jednotný 
rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí na určitou časovou dobu, nejdéle 
však na 6 měsíců. Před každou jednotlivou akcí však musí být  provedena kontrola stanovených 
podmínek požární bezpečnosti a zjištěné nedostatky před započetím akce odstraněny. Provedení 
kontroly přísluší organizátorovi akce.  

                                                      
1 Nařízení Středočeského kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob 
2 např. ust. § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
3 § 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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(6) Příjezdové komunikace a nástupní plochy u objektu nebo prostoru, kde se akce koná, musí 
být ponechány volné pro příjezd požární techniky a dalších vozidel integrovaného záchranného 
systému. Tato místa musí být označena zákazem parkování vozidel nebo vymezena zábranami. 

(7) Únikové cesty pro evakuaci osob musí být volné. Na únikových cestách je zakázáno 
umisťovat předměty a zařízení znemožňující a omezující bezpečný únik osob. Dveře na únikových 
cestách musí být během akce odemčené a otevíratelné ve směru úniku z vnitřku prostoru. Pokud nelze 
požadavek zajistit, musí být u únikových východů v průběhu akce obsluha dveří. 

(8) Umístění atrakcí (např. pouťových, prodejních stánků,  apod.) musí  umožnit průjezd 
požární techniky a jiných vozidel integrovaného záchranného systému. Musí být zajištěn přistup k 
přenosným hasicím přístrojům, prostředkům pro ohlášení požáru nebo jiné události a k ostatním 
zařízením požární ochrany nacházejícím se v prostoru konání akce. 

(9) Pokud je při akci ve vnitřním shromažďovacím prostoru (prostor ohraničený po obvodu a 
shora pevnými nebo přestavitelnými stavebními konstrukcemi) použito otevřeného ohně a žhavých 
předmětů ve spojení s lehce hořlavými kapalinami, ohňostroje, apod., musí mít scénické stavby, 
dekorace, textilie apod., úpravu ke snížení jejich hořlavosti. Pokud není úprava provedena, vystoupení 
nelze provést. 

(10) Plnění balónků  plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs 
(např. vodík, acetylén), je zakázáno. 

(11) Je-li součástí akce ve venkovním shromažďovacím prostoru (prostor neuzavřený po 
obvodě nebo shora stavebními konstrukcemi a prostor částečně nebo zcela ohraničený ohradní stěnou, 
oplocením, přenosnými zábranami apod., včetně neomezeného veřejného prostranství) ohňostroj4, 

musí být nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním provedeno oznámení obecnímu úřadu, který 
může po dohodě s územním pracovištěm Hasičského záchranného sboru kraje stanovit další podmínky 
nebo ohňostroj zakázat (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru). 

(12) Organizátor akce je povinen seznámit odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se 
stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany: 

a) účastníky akce (např. rozmístěním informačních tabulek), 

b) osoby podílející se na organizačním a technickém zabezpečení akce, 

c) účinkující, prodejce, osoby zajišťující program nebo vystoupení. 

(13) Organizátor akce je povinen zřídit preventivní požární hlídku (dále jen „požární hlídka“) a 
pokud to vyžaduje rozsah nebo povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti 
úniku osob), je povinen zřídit větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je zpravidla složena 
z velitele a dvou členů. 

(14) Je-li organizátorem akce fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární bezpečnosti akce 
stanovené touto obecně závaznou vyhláškou požární hlídce zabezpečí tato fyzická osoba 
prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů. 

(15) Organizátor akce zajistí odpovídající podmínky pro činnost požární hlídky, zejména aby: 

a) činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby starší 18 let, které musí být tělesně a duševně 
způsobilé pro plnění stanovených úkolů a které absolvovaly odbornou přípravu5. Doklad o odborné 
přípravě nesmí být starší než jeden rok.  

b) byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny 
tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke 
konkrétní fyzické osobě, 

c) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky funkční způsob komunikace. 

                                                      
4 vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 
5 § 16 odst. 1) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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d) Velitel a členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou 
s nadpisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“. 

(16) Velitel požární hlídky: 

a) odpovídá za plnění úkolů požární hlídky organizátorovi akce nebo osobě jím určené, 

b) zabezpečuje kontrolní úkony na základě stanovených opatření k zabezpečení požární ochrany 
organizátorem akce, 

c) neprodleně oznamuje organizátorovi akce nebo jím určené osobě zjištěné nedostatky v zabezpečení 
požární ochrany a operativně navrhuje způsob jejich odstranění. 

(17) Požární hlídka: 

a) provádí kontrolu stanoveného prostoru dle kontrolních úkonů určených velitelem požární hlídky,  

b) je oprávněna vydávat pokyny vztahující se k zabezpečení požární ochrany a účastníci akce jsou 
povinni se těmito pokyny řídit, 

c) plní další úkoly stanovené organizátorem akce. 

(18) Osoba zařazená do požární hlídky je povinna: 

a) zúčastnit se odborné přípravy požární hlídky, 

b) nosit v průběhu akce označení rukávovou pásku „POŽÁRNÍ HLÍDKA“. 

(19) Tímto nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů o požární ochraně. 
 
 

Článek 11 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. března 2006. 

 

  

 

 

 
 
   Jaroslav  K o l o c  v. r.                                                                                 Jaroslav  M y š k a  v. r.                  
           místostarosta                                                                                                     starosta města 


