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Zastupitelstvo města Moravská Třebová se na svém zasedání dne 17.02.2020 

usnesením č. 347/Z/170220 usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 

písm. o) bodu  1 zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s § 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 (dále jen „vyhláška“): 

Článek 1 

Ustanovení o změně 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, Požární řád města, ve znění obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2013 se mění takto: 

 

1. Článek 7 odst. (1) nově zní: 

"Město Moravská Třebová zřizuje ohlašovnu požárů v sídle městské policie na adrese 

Moravská Třebová, ul. T. G. Masaryka 29/32, telefonní číslo 156 nebo 604 611 973, 

která plní úkoly podle schváleného "Řádu ohlašovny požárů města Moravská 

Třebová"." 

 

Článek 2 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

starosta 

 

 

Ing. Miloš Mička   Ing. Daniela Maixnerová  

místostarosta  místostarosta 
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