
 Město Moravská Třebová 1 

 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013  

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 2/2013, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 1/2008, Požární řád města 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová             
č. 2/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2008, 

Požární řád města 
 

 
 
 
 
 
 

Číslo vyhlášky: 2/2013 Výtisk č.: 1 

Platnost od: 21.10.2013 Účinnost od: 01.12.2013 Platnost do:  

Zpracoval: Karel Gregor, JUDr. Jana Zemánková Dne: 
 

04.10.2013 

Schváleno: Zastupitelstvem města Moravská Třebová 

Dne: 21.10.2013 Usnesení č.: 703/Z/211013 

Aktualizuje vyhlášku: 1/2008 Ruší vyhlášku: --- 



 Město Moravská Třebová 2 

 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013  

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 2/2013, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 1/2008, Požární řád města 

 
Obsah: 

Článek 1 .......................................................................................................................... 3 

Ustanovení o změně .................................................................................................... 3 

 
 

Přílohy: 

Příloha č. 2 ...................................................................................................................... 5 

Dislokace, kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky 

požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů města ....................................... 5 

Příloha č. 3 ...................................................................................................................... 7 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů .................................................................. 7 
 



 Město Moravská Třebová 3 

 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013  

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 2/2013, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 1/2008, Požární řád města 

Zastupitelstvo města Moravská Třebová se na svém zasedání dne 21.10.2013 

usnesením č. 2/Z/211013 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, se mění takto: 

a) aktualizuje se text pod čarou, 

b) nahrazuje se novým textem v části Příloha č. 2 a Příloha č. 3.   

 

__________________________________________________________________ 

1) nařízení Rady Pardubického kraje č. 2/2008, kterým se stanoví podmínky k 

zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany 

ve znění pozdějších předpisů 

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. 1/2008, kterým se vydává požární poplachový 

plán Pardubického kraje ve znění pozdějších předpisů 

4)  § 7 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

JUDr. Miloš Izákí 

starosta 

 

 

Ing. Pavel Brettschneider   Ing. Václav Mačát  

místostarosta  místostarosta 

 



 Město Moravská Třebová 4 

 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013  

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 2/2013, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 1/2008, Požární řád města 

 

Vyvěšeno:  

 

Sejmuto:  

 

Řízení dokumentů 

Číslo předpisu a pořadí výtisku 
Médium 
(papír, databáze, audio 
kazeta….) 

Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení 

 …/2013 elektronicky  vedoucí OKST 
\\merkur\data\ZASTUPITELSTVO\Vyhlasky_a_n

arizeni_mesta\Platne 

 …/2013 papír  vedoucí OKST registr vyhlášek a nařízení 
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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 

Plovoucí čerpadlo Amphibio 1000 GCV 190 1 

Praga V3S, 1E92407, TP UB 093069 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 

Plovoucí čerpadlo Amphibio 1000 GCV 190 1 

Nákladní přívěs valníkový AGADOS, 4E55288, TP UF 

100453 

1 

 

 

JPO V - SDH Moravská Třebová - Udánky    

 

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet 

členů v pohotovosti 

Udánky JPO V 10 0 
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Požární technika a věcné prostředky PO Počet 

PPS 12 1 

Ponorné kalové čerpadlo Ready 8S 1 

Nákladní přívěs valníkový AGADOS, 4E33375, TP UE 

338399 

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 
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Příloha č. 3 

 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů   

přirozené: 

boršovská retenční nádrž   čerpací stanoviště - hráz 

horní boršovský rybník   čerpací stanoviště - hráz 

 

umělé - podzemní a nadzemní požární hydranty městského vodovodu: 

Sušice u domu č. p. 66 

Sušice u plotu areálu CNC-MT 

Sušice u domu č. p. 58 

Udánky u zahradnictví 

Udánky u domu č. p. 54 

ulice Nová u domu č. o. 27 

ulice Nová naproti domu č. o. 1 

ulice Nádražní u Finančního úřadu 

ulice Lanškrounská před objektem Hedvy 

ulice Na Stráni za mostkem přes Třebůvku vlevo 

ulice Jateční u vjezdu do SOMEXU 

křižovatka ulic Olomoucká a Mlýnská 

ulice Piaristická u domu č. o. 4 

ulice Strážnického nad křižovatkou s ulicí Mánesovou 

ulice Jevíčská u domu č. o. 32 

náměstí T. G. Masaryka u domu č. o. 27 

náměstí T. G. Masaryka u domu č. o. 14 

ulice Komenského u objektu Billy 

ulice Jiráskova vjezd do podniku Miltra 

ulice Tyršova u domu č. o. 15a 

ulice Sluneční u domu č. o. 13 

ulice Zahradnická u objektu HZS 

ulice J. K. Tyla u stodoly směr Udánky 

ulice J. K. Tyla u dětského domova 

ulice Jiráskova u domu č. o. 86 

křižovatka ulic Jiráskova a B.Němcové v travnaté ploše 

ulice Jiráskova u domu č. o. 99 

ulice Holandská u objektu bývalé kotelny v travnaté ploše 
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ulice Holandská u domu č. o. 13 

vjezd do podniku Atek 

ulice Dr. Loubala naproti domu č. o. 2 u  plotu kotelny 

parkoviště obchodního domu Penny Market 

ulice Svitavská před domem č. o. 17 

ulice Brněnská u domu č. o. 6 

ulice Údolní u domu č. o. 23 

ulice Míru u domu č. o. 42 

ulice Nové sady u domu č. o. 72 

benzínová stanice OMV 

Boršov u domu č. p. 31 

Boršov u domu č. p. 209 

Boršov u domu č. p. 99 

Boršov u domu č. p. 135 

Boršov u domu č. p. 174 

Boršov za točnou autobusu 

 

 

 


