
MĚSTO   ČELÁKOVICE 
    

Obecně závazná vyhláška E 1/2004  města Čelákovic, 
kterou se zřizuje městská policie v Čelákovicích 

  

 Zastupitelstvo města Čelákovic dne 16.6. 2004 schválilo a usneslo se vydat podle ustanovení § 
35a odst. 2, § 10a 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

  

Článek  1 

Úvodní ustanovení 
  

1.   Zřizuje se Městská policie Čelákovice   /dále jen „městská policie“/. (1) 

2.   Městská policie je orgánem města Čelákovice. 

3.     Každý má právo obracet se na zaměstnance městské policie  /dále jen „strážník“/ se žádostí 
o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. 

   

Článek  2 

Hlavní úkol městské policie 
         

1.     Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti  města 
Čelákovice a plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. 

2.     Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky podle zákona  ČNR č. 
200/1990  Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. (2) 

3.     Při plnění svých úkolů městská policie spolupracuje s  Policií České republiky. 

   

 Článek  3 
  Řízení městské policie 

   

1.     Zastupitelstvo města pověřilo řízením městské policie místostarostu. 

2.      Rada města Čelákovice může pověřit plněním některých úkolů při řízení městské policie 
určeného strážníka. 

3.     Strážníci jsou v pracovním poměru k městu. 

4.     Jménem města jedná v pracovněprávních vztazích strážníků místostarosta. 



    

Článek  4 

Organizace městské policie 

  

1.      Městská policie se organizačně člení na obvodní služebnu a operační středisko MKDS. 

2.      Podrobnou organizační strukturu upraví organizační předpisy městské policie. 

  

Článek  5 
Povinnosti a oprávnění strážníků 

  

1.      Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k městské  policii 
stejnokrojem s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem města. 

2.      Odznak městské policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod 
odznakem městské policie. Nášivka s názvem města se nosí na záloktí rukávu. 

3.      Povinnosti a oprávnění strážníků při výkonu jejich pravomoci uvádí podrobně zákon (3). 
Zákon uvádí rovněž případy, kdy strážník prokazuje svoji příslušnost k městské policii 
pouze průkazem městské policie anebo zmocněním příslušné obce. (4) 

   

Článek  6 
Stejnokroj strážníků městské policie 

        

1.     Stejnokroj strážníků musí obsahovat jednotné prvky, které stanoví 

MVČR vyhláškou. Tvoří jej tyto základní výstrojní součástky: 

  

-        čepice šestihranná, lodička, s modrobílou páskou tvořící šachovnici po celém 
obvodu pokrývky a s odznakem obecní policie na čelní části, 

-        bunda, plášť, sako černé s nášivkou se znakem města na záloktí levého rukávu, 

-        košile bleděmodrá s nášivkou se znakem města na záloktí levého rukávu, 

-        kalhoty černé nebo tmavomodré, které u žen mohou být nahrazeny sukní 

-        kravata černá 

-        opasek černý kožený 

-        obuv černá 

  



2.     Další podrobnosti o jednotlivých výstrojních součástkách stejnokroje a jejich nošení 
upraví vnitřní organizační předpis městské policie. 

   

Článek  7 
Vnitřní organizační předpisy městské policie 

  

1.     Vnitřní organizační předpisy městské policie upraví zejména: 

                  

-        organizační strukturu městské policie  /organizační řád/ 

-        rozsah pravomocí vedoucího strážníka městské policie při řízení 

městské policie 

-        náplň činnosti jednotlivých organizačních složek městské policie 

a jejich zaměstnanců /pracovní řád/ 

-        řídící vztahy uvnitř městské policie 

-        podrobnosti o nošení stejnokroje strážníků a jeho součástí 

-        organizační směrnice provozu operačního střediska MKDS 

-        sociální fond městské policie   

-          

2.      Vnitřní organizační předpisy městské policie schvaluje Rada města   

Čelákovice. 

                      

Článek  8 
Zrušovací ustanovení 

  

      Zrušuje se obecně závazná vyhláška E 09/92 města Čelákovice o městské polici 

      včetně Statutu městské policie Čelákovic. 

          

Článek  9 

Účinnost 
  

                      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2004 

  



1 § 35a zák.č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpis 

2 § 86   zák. ČNR č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

3 Např. § 6 – 17c zák. ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 

4 § 7 odst. 2 a § 9 zák. ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů          

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

                                

Město Čelákovice, nám. 5.května l, 250 88 Čelákovice 
  

Obecně závazná vyhláška č. E 2/2004 města Čelákovic, 

kterou se vydává  Požární řád města Čelákovic 

  
Zastupitelstvo města Čelákovic dne 16.6.2004 schválilo a na základě § 29 odst. 1 pís. o), bod l zákona 
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů , § 1 odst. 3 pís. d) § 15 nařízení 
vlády  č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně , a v souladu s § 10 pís.d) a § 84 odst. 
2 pís. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích , ve znění pozdějších předpisů ,vydává tuto obecně závaznou 
vyhlášku 

  

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA  ČELÁKOVIC 

I. 

Úvodní ustanovení 
  

Požární řád města Čelákovic upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci  dle § 
15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení 
vlády č. 498/2002 Sb. 

  
II. 

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě 

  

1)      Za zabezpečení požární ochrany   v rozsahu působnosti města odpovídá město Čelákovice, které 
plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů  o požární ochraně. 

2)     Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými 
mimořádnými  událostmi v katastru města je zajištěna podle čl. 5 této vyhlášky  jednotkou sboru 
dobrovolných hasičů (dále jen SDH) města Čelákovic - kategorie   JPO III 



3)     K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) město Čelákovice pověřuje kontrolou dodržování 
povinností, stanovených předpisy  o požární ochraně ve stanoveném rozsahu pracovníka MěÚ 
Čelákovice, odbor hospodářský. 

  

III. 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 

nebezpečí  vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky 

  

1)      Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek 
považují  všechny provozy, manipulující s hořlavými látkami a plyny – požární bezpečnost při 
provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požárních hlídek a zpracováním havarijního plánu 
provozu. 

  

2)     Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje období 
sucha, zejména v letních měsících.  Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena 

zákazem  rozdělávání  otevřených ohňů  na veřejných prostranstvích, v lesních porostech 
apod.                                             

  

3)     Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují 

všechny budovy kulturního zařízení t.j., městská knihovna, městské muzeum, dále základní umělecká 
škola, městský dům dětí a mládeže,  základní,  a mateřské školy. Požární bezpečnost v těchto 
objektech  je zabezpečena zpracováním „Posouzení požárního nebezpečí v objektu“ a zřízením 
požárních hlídek. 

  

IV. 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 
  

1)     Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je 
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7. 

  

2)     Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a 
jinými  mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkou požární ochrany, uvedené 
v čl. 1. 

  

V. 



Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav, vybavení 
  

1)     Město zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů města Čelákovic,  uvedenou v Příloze č. 2. 
Kategorie početní stav a vybavení technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru 
dobrovolných hasičů města jsou uvedeny v tabulce Přílohy  č. 2 , která je nedílnou součástí Požárního 
řádu města Čelákovice . 

2)    Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do budovy požární 
zbrojnice v ulici Prokopa Holého č.p. 1664 v Čelákovicích. 

  

VI. 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti. 
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich 

trvalé použitelnosti 

  

1)     Město Čelákovice stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů  a další zdroje požární 
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah : 

a) myčka v budově hasičské zbrojnice Prokopa Holého 1664 

b) hydranty umístěné ve městě  dle aktuálního plánku ve dvou vyhotoveních, uložených  u  : 

    - 1x MěÚ Čelákovice – odbor hospodářský  

    - 1x SDH Čelákovice 

c) přírodní zdroj – řeka Labe 

2)     Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení 
požárů, který je k nahlédnutí  na hospodářského odboru MěÚ. 

3)     Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen 1) v souladu s předpisy o požární 
ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou 
použitelnost zdroje. 

4)     Vlastník pozemku – příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je 
povinen 1)                                          zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník 
převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykovává-li svá 
práva vůči pozemku nebo komunikaci sám. 

  

VII. 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze  hlásit požár a způsob jejich 
označení 

  
Město Čelákovice zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou 



„Ohlašovna požárů“: 

1)    Budova hasičské zbrojnice, Prokopa Holého 1664,             tel. 326 991 555 

2)    MěÚ Čelákovice, náměstí 5.května č.l – podatelna             tel. 326 929 111 
3)    CMC Čelákovice, náměstí 5.května č. 2                                  tel. 326 999 111 

4)    TOS Čelákovice, Stankovského ul.                                        tel. 326 633 270 

5)    Kovohutě Čelákovice, Křižíkova ul.                                       tel. 326 920 611 

  

VIII. 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 

  
      Vyhlášení požárního poplachu ve městě Čelákovice se provádí : 

a)    signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné 
minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón). Ovládací tlačítko sirény  je umístěno na budově 
MěÚ nám. 5.května č.1, siréna na budově CMC nám. 5.května č.2. 

b)    osobním vyrozuměním členů SDH Čelákovice svolávacím systémem. 

  

IX. 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového 
plánu Středočeského kraje je uveden v Příloze č. 1 

  

X. 

Závěrečná ustanovení 
  
     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.8.2004. 

  

  

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška E 32/1997 ze dne 1.4.1997 

  

Příloha č. 1  k OZV č. E 2/2004 

  
  
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ  JEDNOTEK POŽÁRNÍ   OCHRANY 

PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE 

  
  
  Jednotka obce (města)                                      spojení (telefon) 
                                      



  

HZS Stč. kraje, stanice Stará Boleslav 

CAS 25 K, CAS 32, AZ 30, PP 20 

  

150 

326 911 857 

  

SDH obce Čelákovice 

CAS 25 K, CAS 25, DA 12 

724 191 929 

608 028 902 

  

SDH obce Brandýs n. L 

CAS 32, AP 22 

604 806 302 

326 902 983 

605 960 118 

  

Příloha č. 2  k OZV č. E 2/2004 

  
Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet členů v 

pohotovosti 
Čelákovice III 20 6 

  
Požární technika a věcné prostředky PO Počet 
CAS 25 K 1 

CAS 25 1 

IVECO – doprovodné vozidlo 1 

automobilový žebřík - 
Ventilátor Papin 1 

Motorová stříkačka 1 

Dýchací přístroj 4 

vozidlová radiostanice 3 

přenosná radiostanice 4 

mobilní telefon 1 

  
  

  

  

  

 

 

 

1)
 § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 


