*HZSSX008QQSP*
HZSSX008QQSP

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
krajské ředitelství
Tel.: 950 870 111

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Fax: 950 870 148
E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Č. j. HSKL- 1580-2/2018 - IZS A OŘ
Kladno 23. dubna 2018
Počet listů: 2
Příloha: 0/0
Obec Mirošovice
Na Ohradě 190
Mirošovice
251 66

Schválení společné jednotky JSDHO pro obec Mirošovice a Senohraby
(Vyřizuje: kpt. Ing. Miloslava Rýglová, tel. č.: 950870063, e-mail: miloslava.ryglova@sck.izscr.cz)

V návaznosti na doručení smlouvy o spolupráci při zajištění požární ochrany v obci
Mirošovice (dále jen „smlouva“) uzavřené 1. 4. 2018 mezi obcí Mirošovice a Senohraby v souladu
se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o PO“) Vám zasílám následující

ROZHODNUTÍ
ve věci schválení předmětné smlouvy. Řízení bylo zahájeno na návrh účastníka řízení obce
Mirošovice, Na Ohradě 190, Mirošovice 251 66, IČO: 00240460, zastoupené starostou obce
MUDr. Tomášem Zvěřinou. Po zhodnocení smlouvy uzavřené ve smyslu § 69a zákona o PO,
s přihlédnutím k doporučení kompetentních služebních funkcionářů Oddělení IZS Krajského
ředitelství HZS Středočeského kraje a zejména po splnění požadavků tabulky plošného pokrytí,
tímto Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, J. Palacha 1970, 272 01 Kladno, vydává
v souladu s § 69a odst. 2) zákona o PO.

SOUHLAS
ve věci schválení smlouvy mezi obcí Mirošovice a Senohraby.
V souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR zaslaným pod
č.j. PO-1654/N-2006 ze dne 30. srpna 2006 HZS Středočeského kraje neposuzuje právní stránku
kontraktu, ale smluvní vztah posuzuje pouze vzhledem k dodržení základní tabulky plošného
pokrytí a náležitostí zásahové činnosti v dané lokalitě ve smyslu § 65 odst. 6) zákona o PO.
Dále Vám ukládám oznamovací povinnost ve věci veškerých zásadních změn výše
schváleného smluvního vztahu a povinnosti informovat HZS Středočeského kraje, pokud by došlo
k vypovězení, odstoupení nebo jinému ukončení předmětného smluvního vztahu.
Jednotku SDH Senohraby považujeme v souladu s § 69a odst. 1) zákona o PO za
společnou jednotku pro obec Mirošovice a Senohraby.

O převodech techniky a věcných prostředků je třeba neprodleně informovat strojní
službu HZS Středočeského kraje a vyřídit nezbytné formality a to na telefonu 950 870 191.

ODŮVODNĚNÍ
V souladu s § 68 odst. 4) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále
jen „SŘ“), není třeba toto rozhodnutí odůvodňovat, neboť správní orgán prvního stupně
účastníkům vyhověl v plném rozsahu.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne jeho oznámení
k orgánu, který toto rozhodnutí vydal. Odvolání má odkladný účinek.

plk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada
elektronicky podepsáno

Na vědomí:
Obec Senohraby, Příčná 61, 251 66 Senohraby, IČO: 00240737 (dotčená právnická osoba,
účastník řízení ve smyslu § 27 SŘ)
ÚO Kolín
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