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Organizační řád Městského úřadu Moravská Třebová se mění takto: 

 

1. V Článku 2 Působnost úřadu se v odst. (6) vypouští text: „a organizační složku“.  

2. V Článku 6 Podepisování písemností se v odst. (5) vypouští text: „organizační složce 
města,“. 

3. V Článku 7 Starosta v odst. (2) písmeno c) nově zní:  

„c) řídí porady vedení města a vedení městského úřadu“. 

4. V Článku 9 Tajemník úřadu v odst. (2) písmeno q) nově zní: 

„q) svolává porady vedení města a vedení městského úřadu, svolává a řídí porady 
vedoucích odborů úřadu,“.  

5. V Článku 10 Vedoucí odboru v odst. (2) písmeno b) se vypouští text: „a organizační 
složky“. 

6. V Článku 16 Pověření v odst. (1) písmeno k) se vypouští text: „…, které budou 
uzavírány od 1. ledna 2016“. 
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7. Příloha č. 1 nově zní: 

 Příloha č. 1 

Organizační struktura Městského úřadu Moravská Třebová k 01.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

starosta 

uvolněný místostarosta neuvolněný místostarosta 

tajemník úsek personalistiky 

odbor kancelář starosty a tajemníka 
vedoucí + 6 

oddělení informačních technologií  
vedoucí + 1 

odbor finanční 
vedoucí + 8 

odbor investic a správy majetku 
vedoucí + 6 

oddělení investic  
vedoucí + 4 

odbor dopravy 
vedoucí + 8 

odbor Obecní živnostenský úřad 
vedoucí + 2 

odbor vnitřních věcí 
vedoucí + 2 

oddělení 
správní 

vedoucí + 4 

oddělení OIC 
vedoucí + 4 

odbor výstavby a úz. plánování 
vedoucí + 6 

odbor životního prostředí 
vedoucí + 7 

odbor sociálních věcí a školství 
vedoucí + 2 

oddělení 
sociálně 
právní 

ochrany dětí  
vedoucí + 5 

oddělení 
sociálních 
služeb a 
sociální 
pomoci 

vedoucí + 2 
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8. Příloha č. 2 nově zní: 

Příloha č. 2 

Počet zaměstnanců města Moravská Třebová, zařazených do Organizační 
struktury Městského úřadu Moravská Třebová 

Celkový počet pracovních míst a pracovních úvazků, zařazených do Organizační 
struktury Městského úřadu Moravská Třebová je stanoven od 01.07.2021 takto: 

 

Odbor Počet 
pracovních 

míst 

Počet 
pracovních 

úvazků 

Tajemník 1 1 

Úsek personalistiky 1 1 

Odbor kancelář starosty a tajemníka 9 9 

Odbor finanční  9 9 

Odbor obecní živnostenský úřad 3 3 

Odbor vnitřních věcí 13 13 

Odbor investic a správy majetku 12 12 

Odbor výstavby a územního plánování 7 7 

Odbor životního prostředí 8 8 

Odbor sociálních věcí a školství 12 12 

Odbor dopravy 9 9 

Městský úřad celkem 84 84 

 

9. V příloze č. 3 se v Článku 2 Odbor kancelář starosty a tajemníka (OKST) v odst. (3) 
přidávají nová písmena w), x) a y), která zní: 

„ w) spolupracuje s Turistickým informačním centrem města Moravská Třebová, 

 x) zajišťuje realizaci projektu Zdravé město a místní Agendy 21 včetně grantového 
programu, 

y) zajišťuje provoz služby Mobilní rozhlas.“ 

10. V příloze č. 3 Článek 3 Odbor finanční (OF) nově zní: 

(1) Odbor finanční v oblasti samostatné působnosti 

a) na úseku finančního managementu sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města 
a optimalizuje využití bankovních služeb pro potřeby města, vyhodnocuje stav volných 
finančních prostředků města a předkládá orgánům města návrhy na jejich optimální 
využití, 

b) na úseku finanční účtárny vede účetnictví města, provádí za město platební a 
zúčtovací styk v souladu se schváleným rozpočtem města, zpracovává příslušné účetní 
výkazy, 
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c) metodicky řídí a kontroluje činnost hlavní a příručních pokladen úřadu, 

d) na úseku rozpočtu města  

d. a. zpracovává návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města, a 
předkládá je k projednání finančnímu výboru zastupitelstva a radě a zpracovává 
příslušné materiály pro zastupitelstvo, 

d. b. průběžně sleduje plnění schváleného rozpočtu města, zpracovává ekonomické 
rozbory, informuje orgány města a navrhuje opatření k řešení finančních otázek a 
změn rozpočtu,  

d. c. zpracovává návrh závěrečného účtu hospodaření města za uplynulý kalendářní 
rok a předkládá jej k projednání finančnímu výboru zastupitelstva a radě a zpracovává 
příslušný materiál pro radu a zastupitelstvo, 

e) na úseku účelových fondů města zabezpečuje agendu sociálního fondu 
zaměstnavatele a fondu rozvoje bydlení, 

f) sleduje čerpání a spolupracuje při vyúčtování účelových prostředků poskytovaných 
z nadřízených rozpočtů, 

g) zabezpečuje bankovní styk, správu bankovních účtů, převody finančních prostředků,  

h) realizuje přijetí schválených úvěrů, smlouvy o poskytnutých dotacích, finanční části 
uzavřených smluv, 

i) kontroluje finanční plnění z dodavatelsko - odběratelských vztahů, kupních a nájemních 
smluv města, 

j) eviduje majetek města a zajišťuje provádění jeho inventarizace a odepisování 
dlouhodobého majetku,  

k) zabezpečuje kontrolu hospodaření příspěvkových organizací města s příspěvkem 
města, 

l) připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o podpoře v rámci Programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, zabezpečuje následné 
uzavírání veřejnoprávních smluv s příjemci dotací, 

m) dále zabezpečuje  

m. a. evidenci a výdej pokutových bloků, jakož i bloků na pokuty na místě 
nezaplacené, a rovněž zajišťuje jejich odběr a vrácení stornovaných popř. 
nepoužitých, 

m. b. finanční vztahy se státem a krajem, dobrovolnými svazky obcí a dalšími subjekty, 

m. c. pojištění města (pojištění majetku, vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu), 

m. d. likvidaci pojistných událostí, 

m. e. úkoly při výplatách peněžitých darů a dotací, které schválily příslušné orgány 
města,  

m. f. vedení evidence pojistných smluv města, 

m. g. výkaznictví a fakturace v souvislosti s provozem fotovoltaických elektráren 
města, 

m. h. zpracování a podání přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení, k dani z příjmů 
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právnických osob a dani z nemovitostí,  

m. i. podmínky v souladu se zákonem o konání sbírky na území města, 

m. j. činnost finančního výboru zastupitelstva města, 

n) zabezpečuje povinnosti města vyplývající ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

o) vede evidenci pohledávek města,  

p) vymáhá pohledávky města mimo pohledávek, vymáhaných OKST, OISM a OSVŠ, 
podává návrhy na exekuční řízení, předkládá orgánům města ve spolupráci s odborem 
kancelář starosty a tajemníka návrhy ve věcech pohledávek města, 

q) spolupracuje při organizačním zajišťování činnosti univerzity třetího věku. 

(2) Odbor finanční v oblasti samostatné působnosti na úseku mezd 

a) zajišťuje komplexní mzdovou agendu zaměstnanců, zaměstnanců města 
nezařazených do úřadu (Městské policie Moravská Třebová) a členů zastupitelstva, 
výborů zastupitelstva a komisí rady,   

b) zpracovává agendu nemocenských dávek a nemocenského pojištění podle zákona č. 
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

c) zpracovává evidenci pojistného na sociální pojištění, důchodového pojištění a 
zdravotního pojištění zaměstnanců města, 

d) zpracovává veškeré mzdové a ostatní statistické výkazy, 

e) provádí roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti, 

f) kontroluje dodržování stanovených limitů mzdových prostředků včetně OOV. 

(3) Odbor finanční v oblasti samostatné působnosti na úseku interního auditu 

a) zabezpečuje realizaci interního auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 
320/2001 Sb., a který je prováděn externím způsobem, 

b) zabezpečuje realizaci výkonu veřejnosprávní kontroly podle zákona o finanční 
kontrole, a to u příspěvkových organizací města, u žadatelů o veřejnou finanční podporu 
a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města, která je prováděna externím 
způsobem. 

(4) Odbor finanční v oblasti samostatné působnosti na úseku školství 

a) plní úkoly zřizovatele pro mateřské i základní školy a ostatní školská zařízení města 
ve vazbě zejména na finanční řízení organizací (rozpočty a rozpočtové výhledy, odpisové 
plány, mzdové limity, účetní závěrky, dotace a granty, čerpání fondů, metodické řízení 
v oblasti hospodaření,…), 

b) spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města - základními školami, mateřskými 
školami, základní uměleckou školou a domem dětí a mládeže zejména ve vazbě na jejich 
finanční řízení, 

c) zabezpečuje činnost komise rady města pro výchovu a vzdělávání, 

d) připravuje podklady a smlouvy pro poskytování stipendií studentům vysokých škol 
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v České republice, kontroluje plnění smluv, navrhuje opatření při jejich nedodržování, 

e) spolupracuje s odborem sociálních věcí a školství v oblasti samostatné působnosti na 
úseku školství. 

(5) Odbor finanční v oblasti samostatné působnosti na úseku kultury 

a) spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města Kulturní služby města Moravská 
Třebová a Městskou knihovnu Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové jako zástupce 
zřizovatele,  

b) spolupracuje s Turistickým informačním centrem města Moravská Třebová, plní úkoly 
vyplývající ze  smlouvy o spolupráci a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace, 

c) spolupracuje s kulturními zařízeními jiných zřizovatelů na území města, 

d) zajišťuje jazykovou korekturu Moravskotřebovského zpravodaje,  

e) zabezpečuje činnost komise rady města pro kulturu, sport a volný čas. 

(6) Odbor finanční vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti 
obecního úřadu podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých 
zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (ověřování počtu a 
náležitostí sběracích listin, přijímání oznámení týkající se pokladniček, zajišťování 
přítomnost při otevření pokladničky apod.). 

(7) Odbor finanční vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyjma 
úseku přestupků, který je svěřen odboru kancelář starosty a tajemníka. 

(8) Odbor finanční spolupracuje s příslušnými odbory městského úřadu při výkonu 
státní správy v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu, v rozsahu 
pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
na úseku vymáhání daní a poplatků a jiných peněžitých závazků ve věcech přenesené 
působnosti podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a 
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to pro 
rozhodnutí vydaná orgány města. 

11. V příloze č. 3 v Článku 4 Odbor vnitřních věcí (OVV) v odst. (1) písmeno d) nově zní: 

„d) provádí skartační řízení podle Spisového řádu,“.  

12. V příloze č. 3 v Článku 4 Odbor vnitřních věcí (OVV) se v odst. (1) písmeno e) 
vypouští a dosavadní odstavce f) až h) budou označeny jako e) až g).  

13. V příloze č. 3 v Článku 4 Odbor vnitřních věcí (OVV) v odst. (1) písmeno f) nově zní: 

„f) zajišťuje příjem, evidenci, úschovu a předání nabídek účastníků zadávacích řízení pro 
zadavatele,“.  

14. V příloze č. 3 v Článku 4 Odbor vnitřních věcí (OVV) se do odst. (2) doplňuje nové 
písmeno c), které zní:  

„c) zajišťuje údržbu a servis služebních kol a elektrokol“ 

a dosavadní body c) až l) budou označeny jako d) až m).  

15. V příloze č. 3 v Článku 4 Odbor vnitřních věcí (OVV) v odst. (2) písmeno f) nově zní: 
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„f) zajišťuje provoz a údržbu varovného a informačního systému,“.  

 16. V příloze č. 3 v Článku 4 Odbor vnitřních věcí (OVV) v odst. (3) písmeno p) nově zní: 

„p) poskytování informací o činnosti města a městského úřadu“.  

17. V příloze č. 3 v Článku 4 Odbor vnitřních věcí (OVV) v odst. (4) písmeno b) nově zní: 

„b) organizačně zajišťuje konání občanských sňatků a slavnostních obřadů (vítání 
novorozenců, předávání maturitních vysvědčení a výučních listů, životní jubilea, jubilejní 
svatby, atd.),“.  

18. V příloze č. 3 v Článku 4 Odbor vnitřních věcí (OVV) v odst. (14) písmeno b) nově 
zní: 

„b) zabezpečuje v případě pochybností o správnosti referenčního údaje označení 
referenčního údaje jako nesprávného a neprodlené ověření správnosti údajů, provádí 
opravy nesouladu v informačním systému,“.  

19. V příloze č. 3 v Článku 5 Odbor investic a správy majetku (OISM) se v odst. (1) písm. 
e) vypouští text: „…, organizačních složek“.  

20. V příloze č. 3 v Článku 5 Odbor investic a správy majetku (OISM) se v odst. (3) 
odstraňují písmena b), f) a k). 

21. V příloze č. 3 v Článku 5 Odbor investic a správy majetku (OISM) se v odst. (3) 
dosavadní písmena b) až q) nově označují jako písmena b) až m). 

22. V příloze č. 3 v Článku 5 Odbor investic a správy majetku (OISM) se odstraňuje celý 
odstavec (10). 

23. V příloze č. 3 v Článku 5 Odbor investic a správy majetku (OISM) se dosavadní 
odstavec (11) nově označuje jako odstavec (10). 

24. V příloze č. 3 Článek 7 Odbor sociálních věcí a školství (OSVŠ) nově zní: 

(1) Odbor sociálních věcí a školství v oblasti samostatné působnosti 

a) odborně metodicky usměrňuje příspěvkovou organizaci Sociální služby města 
Moravská Třebová a komunitní klub,  

b) zabezpečuje činnost komise sociální, zdravotní a péče o děti, 

c) realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. 

(2) Odbor sociálních věcí a školství na úseku sociálních služeb v samostatné 
působnosti          

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám na svém území,  

b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních 
služeb na svém území, 

c) spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi, 

d) realizuje protidrogovou politiku v obci, 

e) zajišťuje terénní sociální práci pro neorganizovanou mládež s cílem zkvalitnění života 
v obci.    

(3) Odbor sociálních věcí a školství v oblasti samostatné působnosti zajišťuje činnost 
na úseku prevence kriminality. 
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(4) Odbor sociálních věcí a školství v oblasti samostatné působnosti na úseku školství  

a) rozhoduje v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány města ve věcech 
náležejících do působnosti obce podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zabezpečuje plnění dalších úkolů obce podle citovaného zákona ve vztahu 
ke zřízeným školským organizacím, 

b) plní úkoly zřizovatele pro mateřské i základní školy a ostatní školská zařízení města 
(systémová opatření na úseku školství, konkurzní řízení, právní předpisy, platy a 
odměňování, školské rady,…), 

c) spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města - základními školami, mateřskými 
školami, základní uměleckou školou a domem dětí a mládeže, 

d) spolupracuje se školami a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území města, 

e) spolupracuje s odborem finančním v oblasti samostatné působnosti na úseku školství. 

(5) Odbor sociálních věcí a školství v oblasti samostatné působnosti zabezpečuje úkoly 
na úseku tělovýchovy a sportu   

a) spolupráci s organizacemi, které se zabývají tělovýchovou a sportem ve městě, 

b) přípravu, případně spoluúčast na přípravě sportovních akcí, jejichž pořadatelem nebo 
spolupořadatelem je město Moravská Třebová. 

(6) Odbor sociálních věcí a školství vykonává státní správu v základním rozsahu 
přenesené působnosti obecního úřadu podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (rozhodování o 
ustavení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohled nad ním). 

(7) Odbor sociálních věcí a školství vykonává státní správu v základním rozsahu 
přenesené působnosti obecního úřadu podle ustanovení § 149b, odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám s různým stupněm 
omezení svéprávnosti a na vyžádání soudu mu podává zprávy o své činnosti. 

(8) Odbor sociálních věcí a školství vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností 

a) podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (výdej tiskopisů a žádanek s modrým pruhem a 
vedení příslušné evidence o těchto dokladech), 

b) podle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (plní úkoly napomáhající výkonu práv 
příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti), 

c) podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává „Parkovací průkaz označující 
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ (č. O 7). 

(9) Odbor sociálních věcí a školství vykonává státní správu v  rozsahu pověřeného 
obecního úřadu na úseku pomoci v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů - poskytuje fyzickým osobám, které 
se nacházejí v hmotné nouzi pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací (klienti 
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ohroženi sociálním vyloučením, dlouhodobou nezaměstnaností, dluhovou pastí, bez 
přijatelného bydlení apod.). 

(10) Odbor sociálních věcí a školství vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností na úseku sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

a) zajišťuje lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu 
prostřednictvím široké škály sociálních služeb, 

b) koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství 
osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné 
výchovy, přitom spolupracuje s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou, 
správními úřady a územně samosprávnými celky, 

c) na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout 
osobě umístěné v zdravotnickém zařízení služby sociální péče, 

d) při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby zastupuje osobu, která není schopna 
sama jednat a nemá zákonného zástupce, 

e) na území svého správního obvodu realizuje činnosti sociální práce vedoucí 
k sociálnímu začleňování osob se zdravotním nebo duševním onemocněním, osob 
pečujících o osoby závislé na péči jiné osoby, osob s různým stupněm omezení 
způsobilosti k právním úkonům, osob ohrožených sociálním vyloučením, osob žijících 
rizikovým způsobem života, obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí, osobám 
bez přístřeší, nezaměstnaným, imigrantům a rodinám s dětmi. 

(11) Odbor sociálních věcí a školství vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností na úseku sociálně-právní ochrany podle zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

a) poskytuje preventivní a poradenskou činnost na úseku sociálně-právní ochrany, 

b) rozhoduje o výchovných opatřeních, 

c) podává návrhy k soudu (na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, na 
nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na svěření dítěte do zařízení 
vyžadující okamžitou pomoc), 

d) podává soudu podněty k opatřením týkajícím se výchovy dětí, 

e) sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy,  

f)  sleduje děti svěřené do péče jiných fyzických osob než rodičů,  

g) zajišťuje činnost komise pro sociálně-právní ochranu dětí, 

h) vykonává funkci kolizního opatrovníka,  

i) spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, 

j) uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče, 

k) vykonává sociální kuratelu při péči o děti uvedené v § 6 zákona, 

l) vede spisovou dokumentaci žadatelů o náhradní rodinnou péči. 

(12) Odbor sociálních věcí a školství vykonává státní správu v základním rozsahu 
přenesené působnosti obecního úřadu na úseku pohřebnictví při zajištění pohřbení těla 
zemřelého slušným způsobem podle místních zvyklostí podle ust. § 5 zákona č. 256/2001 
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Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 277/2017 Sb., o postupu 
obce při zajištění slušného pohřbení. 

(13) Odbor sociálních věcí a školství vymáhá pohledávky města, vzniklé při činnosti 
odboru, podává návrhy na exekuční řízení, předkládá orgánům města ve spolupráci 
s finančním odborem návrhy ve věcech pohledávek města. 

25. V příloze č. 3 v Článku 8 Odbor výstavby a územního plánování (OVÚP) v odst. (1) 
písm. b) nově zní: 

„b) zodpovídá za geografický informační systém města (GIS), v této souvislosti 
zpracovává datové i grafické výstupy, jako podklady pro koncepční rozhodování orgánů 
města a zpracovává grafické podklady pro případné komerční využití,“. 

26. V příloze č. 3 v Článku 9 Odbor životního prostředí se dosavadní odstavce (2) až (7) 
nově označují jako odstavce (4) až (9). 

27. V příloze č. 3 v Článku 9 Odbor životního prostředí (OŽP) odst. (1), (2) a (3) nově zní: 

„(1) Odbor životního prostředí v oblasti samostatné působnosti na úseku odpadového 
hospodářství města: 

a) zajišťuje řádné a efektivní fungování a dodržování povinností města dle platných 
právních předpisů pro oblast nakládání s odpady (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech), 

b) metodicky řídí činnost technických služeb v oblasti nakládání s odpady, 

c) zajišťuje evidenci, optimalizaci a budování nových kontejnerových stání na třídění 
odpad, 

d) zajišťuje roční vyhodnocení POH a následně navrhuje zavádění opatření a změny v 
systému odpadového hospodářství města, 

e) zajišťuje propojení POH města s ostatními rozvojovými koncepcemi města, 

f) sleduje pravidelně informace o dotacích pro oblast odpadů a připravuje podklady pro 
zpracování projektů k žádostem o dotace pro oblast odpadového hospodářství města, 

g) spolupracuje při tvorbě a aktualizaci směrnic a obecně závazných vyhlášek 
upravujících oblast nakládání s odpady, 

h) kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají obecní systém pouze 
na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní, v případě zjištění nedodržení 
zákona o odpadech předává podnět na projednání přestupku, 

i) kontroluje, zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou města, 

j) zajišťuje informační, osvětové, vzdělávací, výchovné a motivační kampaně pro oblast 
nakládaní s odpady zaměřené na obyvatele města a to ve spolupráci s TS, školami a 
zdravým městem, 

k) vykonává následnou agendu související s odtahem vozidel stojících na území obce 
v rozporu s příslušnými zákony. 

(2) Odbor životního prostředí v oblasti samostatné působnosti na úseku městské 
zeleně: 

a) zajišťuje správu městské veřejné zeleně a provádí její kontrolu, plánuje rekonstrukce 
a údržbu veřejné zeleně a provádí kontrolu ve věcech zajištění údržby a správy veřejné 
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zeleně,  

b) zajišťuje ošetřování vzrostlých stromů na základě schváleného rozpočtu, 

c) zajišťuje aktualizaci pasportu zeleně a to ve spolupráci s Technickými službami 
Moravská Třebová s.r.o. (dále jen „TS“) a GIS pracovníkem,  

d) zajišťuje aktualizaci plánu sečení a to ve spolupráci s TS a GIS pracovníkem,  

e) zajišťuje instalaci a údržbu městského mobiliáře a to ve spolupráci s TS,  

f) zajišťuje komunikaci se zahradním architektem, administruje smlouvu o poskytování 
jeho služeb, 

g) sleduje pravidelně informace o dotacích pro oblast veřejné zeleně a připravuje 
podklady pro zpracování projektů k žádostem o dotace pro oblast veřejné zeleně města, 

h) podává za město Moravská Třebová žádost o kácení stromů na pozemcích města, 
zastupuje město Moravská Třebová. 

(3) Odbor životního prostředí dále v oblasti samostatné působnosti  

a) zabezpečuje, případně koordinuje plnění úkolů obce  

a. a. podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a. b. při posuzování vlivů činností na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 

a. c. podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů o to hlavně na úseku ochrany před povodněmi 
(např. zpracování a realizace povodňových plánů),  

b) zabývá se ve spolupráci s městskou policií problematikou toulavých zvířat ve městě, 

c) zabezpečuje poskytování informací o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., 
o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

d) zabezpečuje spolupráci s orgány ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická 
stanice), 

e) je gestorem povodňové komise města a povodňové komise obce s rozšířenou 
působností, 

f) zabezpečuje činnost komise životního prostředí, 

g) zabezpečuje sběr dat do geografického informačního systému (GIS) u změn staveb a 
nových staveb.“ 

28. V příloze č. 3 v Článku 9 Odbor životního prostředí (OŽP) v odst. (6) písm. b) nově 
zní: 

„b) podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,“ 

29. V příloze č. 3 se v Článku 10 Odbor dopravy (OD) v odst. (2) písm. f) slova „podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích 
s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů“. 

30. V příloze č. 3 v Článku 10 Odbor dopravy (OD) se odstraňuje celý odstavec (5). 



 Město Moravská Třebová 13 

 Vnitřní předpis č. 5/2019, dodatek č. 2  

Organizační řád Městského úřadu Moravská Třebová 

31. V příloze č. 3 v Článku 10 Odbor dopravy (OD) se dosavadní odstavec (6) nově 
označuje jako odstavec (5). 

32. V příloze č. 3 v Článku 11 Úsek personalistiky se v odst. (1) písm. h) vypouští text: 

„CVČ,“.  
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