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MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ  
O b e c ně  z á v a z n á  v y h l á š k a  č .  4 / 2 0 1 1  

města Mnichovo Hradiště 

ze dne   12. prosince 2011, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006 ze dne  20. února 2006,  
kterou se vydává  požární řád města Mnichovo Hradiště 

Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště se 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 znění 
pozdějších předpisů, a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Článek 1 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 ze dne 20. února 2006, kterou se vydává  požární řád města 
Mnichovo Hradiště, se mění a doplňuje takto: 

1. Článek 3 včetně nadpisu zní: 
„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: 

a) nepřetržitou pohotovostí jednotky požární ochrany Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje, územního odboru Mladá Boleslav, stanice Mnichovo Hradiště, Hřbitovní 
29, 295 01 Mnichovo Hradiště, 

b) na výzvu operačního střediska tohoto orgánu zajišťuje po dobu 24 hodin pohotovost svých 
členů jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) města  Mnichovo Hradiště tak, aby 
byl zajištěn výjezd jednotky požární ochrany k zásahu do 10 minut.   

2. Článek 4 včetně nadpisu zní: 
„Článek 4 

Jednotka požární ochrany 

Město  zřídilo jednotku požární ochrany - JSDH města Mnichovo Hradiště: 

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet 
členů 

Minimální počet členů     
v pohotovosti 

Požární zbrojnice, Hřbitovní ul. čp. 29, 
Mnichovo Hradiště 

JPO III/1 18 1 + 3 

 

Požární technika a věcné prostředky PO Počet 

zásahové vozidlo T815 CAS 30 1 

dopravní vozidlo Škoda Fabia Combi   1 

dopravní vozidlo Land Rover Defender    1 

stříkačka PPS 12 včetně dopravního vozíku       1 

stříkačka PPS 8 2 

ponorné čerpadlo   2 

plovoucí čerpadlo 2 

kalové čerpadlo HERON 1 
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motorové čerpadlo TOHATSU 1 

motorová pila s příslušenstvím     2 

elektrocentrála s příslušenstvím 2 

dýchací přístroj SATURN     4 

dýchací přístroj PLUTO 300 6 

zásahový komplet včetně rukavic, obuvi a přílby GALLETT   14 

osvětlovací stožár 4 x 500 W, 6 m 1 

nastavovací žebřík 1 

vakuové dlahy 1 

vakuová matrace 1 

odsavač kouře 1 
 

Legenda: 
JPO ..................... jednotka požární ochrany. 

Dislokace JPO ... název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována. 

Kategorie JPO ... kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území 
kraje jednotkami požární ochrany. 

Počet členů ........ skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich 
funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o 
organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 

Minimální počet členů 
 v pohotovosti ........... počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II 

nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah 
mimo katastrální území zřizující obce (dle § 29 odst. 3 - zpravidla jedno 
nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3).“ 

3. Článek 7 včetně nadpisu zní: 
„Článek 7 

Ohlašovny požárů a další místa odkud lze hlásit požár 

(1) Město zřizuje centrální ohlašovnu požárů „Požární stanice, Hřbitovní 29, Mnichovo 
Hradiště, tel. č. 950 864 111“, 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“. 

(4) Tísňové telefonní linky : 
a) Policie ČR „158“, 
b) Záchranná služba „155“, 
c) Integrovaný záchranný systém „112“, 
d) Městská policie Mnichovo Hradiště „156“.“ 

4. Poznámka pod čarou č. 2 zní: 
_________________ 

„ 2 např. ust. např. ust. § 126 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění   pozdějších předpisů“ 

 



104.1 A 5                                                                                                              ČJ: KVÚ/13833/2011  
          JID: 43263/2011/mumh   

Strana 3 (celkem 3)  

    
Článek 2 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Mgr. Jiří Bína v.r.                                                                                        Arnošt Vajzr v.r. 

  místostarosta        starosta města 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na www.mnhradiste.cz   
                Vyvěšeno dne:                   Sejmuto dne:                                                         .............................                                    ...............................  
                              
                      .....................................................                   ...................................................                
                     osoba pověřená vývěsní službou   osoba pověřená vývěsní službou 
                               
 
 
        ....................................................                               ...................................................  
               podpis, razítko úřadu                                                            podpis, razítko úřadu 


