
Město Moravská Třebová 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 
 

Požární řád města 
 

Zastupitelstvo města Moravské Třebové se na svém zasedání dne 3. 3. 2008 usneslo vydat 
na základě § 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: 
 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Požární řád města Moravská Třebová 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. 
 
 
 

Článek 2 
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě 

 
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku  občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna následujícími jednotkami požární 
ochrany: 

a) jednotkou Hasičského záchranného sboru  Pardubického kraje, kategorie JPO I se sídlem 
v Moravské Třebové 

b) jednotkou SDH, kategorie JPO II/1, se sídlem ve Starém Městě 
c) jednotkou SDH, kategorie JPO V, se sídlem v Moravské Třebové, část města Boršov 
d) jednotkou SDH, kategorie JPO V, se sídlem v Moravské Třebové, část města Sušice 
e) jednotkou SDH, kategorie JPO V, se sídlem v Moravské Třebové, část města Udánky 
f) dalšími jednotkami požární ochrany podle Nařízení Pardubického kraje, kterým se stanoví 

podmínky k zabezpečení plošného pokrytí jednotkami PO1).  
  

(2) Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Jmenovité určení a údaje o osobách jsou 
uvedeny v dokumentaci obce. 
 
 
 

Článek 3 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 

nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 
 

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se považuje zejména: 

a) akce s účastí více než 500 osob na volném prostranství 
b) akce s účastí více než 200 osob ve stavebním objektu nebo uzavřeném prostoru 

 



(2) Pořadatel akce dle odstavce 1 je povinen při své činnosti plnit podmínky dané 
zvláštními předpisy2) a nařízeními Krajského úřadu Pardubického kraje1,3). 

 
 
 

Článek 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

 
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je 

zabezpečeno systémem ohlašovny požárů a dalších míst, kde lze ohlásit požár, uvedených 
v čl. 7. 
 

(2) Nepřetržitá ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními 
pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami 
požární ochrany uvedenými v čl. 2.  
 
 
 

Článek 5 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení 

 
(1) Plnění úkolů jednotky požární ochrany města Moravská Třebová v kategorii JPO II 

zajišťuje jednotka SDH obce Staré Město na základě uzavřené smlouvy o spolupráci při 
zabezpečování požární ochrany. 
 

(2) Město Moravská Třebová zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů města kategorie 
JPO V. Jejich dislokace, kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými 
prostředky požární ochrany jednotek SDH obce jsou uvedeny v příloze č. 2.  
 

(3) Členové jednotky SDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví do požární 
zbrojnice dle místa dislokace jednotky SDH nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky. 
 
 
 

Článek 6 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů 

 
(1) Město Moravská Třebová stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další 

zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný 
požární zásah: 

a) přirozené: 
- boršovská retenční nádrž 
- horní boršovský rybník 

b) umělé: 
- odběrní místa hydrantové sítě veřejného vodovodu - podzemní a nadzemní požární 

hydranty uvedené v příloze č. 3 
 

(2) Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu mapový podklad s vyznačením všech 
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru 
příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany 
uvedeným v článku 5 a Hasičskému záchrannému sboru  Pardubického kraje. 
 



(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen4), v souladu s předpisy o 
požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména 
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost 
zdroje.  
 

(4) Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je 
povinen4) zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně 
tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči 
pozemku nebo komunikaci sám.  

 
 

Článek 7 
Seznam ohlašoven požárů a míst, odkud lze hlásit požár 

 
(1) Město Moravská Třebová zřizuje ohlašovnu požárů v sídle městské policie na adrese 

Moravská Třebová, ul. Komenského č.o. 46, telefonní číslo 156 nebo 604 611 973, která plní 
úkoly podle schváleného „Řádu ohlašovny požárů“.  

 
(2) Další místa kde lze ohlásit požár: 

a) telefonicky na číslo tísňového volání 150 nebo 112 
- veřejné telefonní automaty bez použití telefonní karty či mincí 
- pevná veřejná telefonní síť 
- sítě mobilních operátorů i bez kreditu či SIM karty 

b) osobně 
- požární stanice Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v Moravské 

Třebové, Zahradnická 23 (pouze v přítomnosti příslušníků HZS) 
 
 

Článek 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 
(1) Požární poplach pro jednotky požární ochrany je vyhlašován Krajským operačním a 

informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Členové 
jednotky SDH jsou vyrozuměni pomocí mobilních telefonů nebo sirénou. Požární poplach je 
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza - 
25 sec. tón).  
 

(2) Požární poplach jednotkám SDH města může být vyhlášen i jiným způsobem 
v případě poruchy technologie prostřednictvím ohlašovny požárů, která poplach vyhlásí 
způsobem stanoveným v řádu ohlašovny požárů. 
 

(3) Jednotky SDH města jsou Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje povolávány k zásahům na území města Moravská 
Třebová i mimo jeho územní obvod v souladu s požárním poplachovým plánem Pardubického 
kraje.  Místní jednotku pro zásah na území města může povolat i starosta města.  
 
 

Článek 9 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany 

 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového 

plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1 



Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

 
      (1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2004 Požární 
řád města, schválená dne 1. 3. 2004. 

 
  (2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
 

 
 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
Starosta 

 
 

  JUDr. Miloš Izák                                                                             Ing. Václav Mačát 
     místostarosta                                                                                      místostarosta 
 

 
1) nařízení Rady Pardubického kraje č. 1/2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 
plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany 
2) zákon  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 
Ministerstva vnitra České republiky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění 
pozdějších předpisů  
3) nařízení Rady Pardubického kraje č. 3/2004, kterým se vydává požární poplachový plán 
Pardubického kraje 
4)  § 7 zákona č. 133/1985Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
 

 
 Přílohy:  

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového 
plánu Pardubického kraje. 

2. Dislokace, kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky 
požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů města. 

3. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů.  
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 6.3.2008  
 
Sejmuto dne 25.3.2008 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 
 
 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle 
požárního poplachového plánu kraje 

 
 
(1) Požární poplachový plán Pardubického kraje je trvale uložen na požární stanici 

Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v Moravské Třebové. 
 
 

(2) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží 
právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany. 
 
 

(3) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v 
katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární 
ochrany: 

 
1. stupeň poplachu 

 
1) 533011  HZS PaK PS Moravská Třebová  kategorie JPO I 
2) 533111  JSDH obce Staré Město   kategorie JPO II/1 
3) 533309  JSDH města Mor. Třebová – Boršov kategorie JPO V 

533383  JSDH města Mor. Třebová – Sušice  kategorie JPO V 
533388  JSDH města Mor. Třebová – Udánky kategorie JPO V 
ve třetím pořadí je povolána jedna z jednotek zřízených městem Moravská Třebová dle 
místa zásahu 

4) 533204  JSDH obce Dlouhá loučka   kategorie JPO III 
 

 

(4) Při vyšším stupni poplachu jsou povolávány další jednotky podle rozhodnutí Krajského 
operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 
 
 

Dislokace, kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a 
věcnými prostředky požární ochrany jednotek sboru 

dobrovolných hasičů města: 
 
 
 
JPO V - SDH Moravská Třebová - Boršov 
 
Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet 

členů v pohotovosti 
Boršov JPO V 10 0 
 
Požární technika a věcné prostředky PO Počet 
PPS 12 1 
Praga V3S, 1E9 24 07, TP UB 093069, VIN 628934 1 

 
 
 
JPO V - SDH Moravská Třebová - Sušice    
 
Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet 

členů v pohotovosti 
Sušice JPO V 10 0 
 
Požární technika a věcné prostředky PO Počet 
PPS 12 1 

 
 
 
JPO V - SDH Moravská Třebová - Udánky    
 
Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet 

členů v pohotovosti 
Udánky JPO V 10 0 
 
Požární technika a věcné prostředky PO Počet 
PPS 12 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 
 



Příloha č. 3 
 
 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů 
 

 
a) přirozené: 

1. boršovská retenční nádrž   čerpací stanoviště - hráz 
2. horní boršovský rybník   čerpací stanoviště - hráz 

 
b) umělé: 

• podzemní a nadzemní požární hydranty městského vodovodu  
 
3. Sušice u domu č.p. 66 
4. Sušice u domu č.p. 58 
5. Udánky u zahradnictví 
6. Udánky u domu č.p. 54 
7. ulice Nová u domu č.o. 27 
8. ulice Nová naproti domu č.o. 1 
9. ulice Lanškrounská před objektem Hedvy 
10. ulice Jateční u vjezdu do SOMEXU 
11. křižovatka ulic Olomoucká a Mlýnská 
12. ulice Piaristická u domu č.o. 4 
13. ulice Strážnického nad křižovatkou s ulicí Mánesovou 
14. ulice Jevíčská u domu č.o. 32 
15. Náměstí T. G. Masaryka u domu č.o. 27 
16. Náměstí T. G. Masaryka u domu č.o. 14 
17. ulice Komenského u objektu Billy 
18. ulice Tyršova u domu č.o. 15a 
19. ulice Sluneční u domu č.o. 13 
20. ulice Zahradnická u objektu HZS 
21. ulice J. K. Tyla u stodoly směr Udánky 
22. ulice J. K. Tyla u dětského domova 
23. ulice Jiráskova u domu č.o. 86 
24. ulice Jiráskova u domu č.o. 99 
25. ulice Holandská u objektu bývalé kotelny v travnaté ploše 
26. ulice Holandská u domu č.o. 13 
27. vjezd do podniku Treboplast 
28. ulice Dr. Loubala naproti domu č.o. 2 u  plotu kotelny 
29. parkoviště obchodního domu Penny Market 
30. ulice Svitavská před domem č.o. 19-23 
31. ulice Brněnská u domu č.o. 6 
32. ulice Údolní u domu č.o. 22 
33. ulice Míru u domu č.o. 42 
34. ulice Nové sady u domu č.o. 72 
35. benzínová stanice OMV 
36. Boršov u domu č.p. 31 
37. Boršov u domu č.p. 209 
38. Boršov u domu č.p. 99 
39. Boršov u domu č.p. 139 
40. Boršov u domu č.p. 174 
41. Boršov za točnou autobusu 


