
Městský úřad Moravská Třebová v roce 2015 
 

Městský úřad Moravská Třebová je přirozeným centrem výkonu veřejné správy pro 32 
obcí regionu Moravskotřebovska a Jevíčska a současně odborným a metodickým 
poradcem pro jejich starosty a zaměstnance. 78 zaměstnanců ve 2 budovách 
vykonává ve spojeném modelu výkonu veřejné správy od roku 2003 přenesený výkon 
státní správy jako úřad s přenesenou působností (cca 65 % pracovních úvazků) a 
samosprávu (cca 35 % pracovních úvazků). 

Organizační struktura městského úřadu s počty zaměstnanců je následující: 

 

 

Organizaci úřadu včetně jeho organizační struktury, rozdělení pravomocí  
(kompetence odborů a oddělení) v  úřadu a zásady činnosti a řízení úřadu a jeho 
jednotlivých organizačních jednotek (odbory a oddělení),  jejich vzájemné vztahy a 
vztahy k organizacím a organizační složce, které zřídilo nebo založilo město, stanovuje 
Organizační řád městského úřadu. 

O rozsahu práce vypovídají každoročně zveřejňované výroční zprávy o činnosti 
městského úřadu. 

V rámci zásady Městský úřad Moravská Třebová – úřad pro Vás se úřad snaží o 
poskytování kvalitních a efektivních služeb svým klientům, pro jejich zkvalitňování 
využívá moderních metod řízení a zapojuje se do projektů, mj.: 

Starosta 

Uvolněný místostarosta Neuvolněný místostarosta 

Odbor kancelář starosty a tajemníka 
vedoucí + 6 

Odbor finanční 
vedoucí + 7 

Odbor vnitřních věcí 
vedoucí + 2 

 

Odbor výstavby a územního plánování 
vedoucí + 6 

 

Odbor majetku města  
a komunálního hospodářství 

vedoucí + 5 

 

Odbor životního prostředí 
vedoucí + 6 

 

Odbor Obecní živnostenský úřad 
vedoucí + 2 

 

Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví 

vedoucí + 9 

 

Odbor rozvoje města 
vedoucí + 4 

 

Odbor dopravy 
vedoucí + 8 

 

Oddělení občanské 
informační centrum 

vedoucí + 4 

Oddělení správní 
vedoucí + 4 

Tajemník 

 

Oddělení informačních technologií 
vedoucí + 1 

Tisková mluvčí města 



1. v letech 2005 - 2008 zapojení do celostátního projektu CAF ke zvýšení kvality 
činnosti úřadu (Společný hodnotící rámec – CAF - Common Assessment 
Framework) 

2. od roku 2006 účast v celostátním projektu ke zvýšení kvality činnosti úřadu 
Benchmarkingová iniciativa 2005, tj. vzájemné porovnávání se a zlepšování se 
učením od druhých ( v roce 2015 zapojeno 126 měst v rámci celé republiky) 

3. v roce 2009 zavedení systému managementu bezpečnosti informací a získání 
certifikátu ISO 27001 : 2006 

4. v letech 2009 – 2012 realizace projektu Vzdělávání v eGON centru Moravská 
Třebová s cílem usnadnit přechod k elektronizaci veřejné správy pro úředníky 
úřadu, úředníky obcí správního obvodu a zaměstnance organizací města 

5. v období 2013 - 2015 realizace projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných 
služeb MÚ Moravská Třebová, jehož cílem bylo zkvalitnit a zefektivnit práci úřadu 
a následně zlepšit služby poskytované jeho klientům (zasahoval do projektového, 
procesního, finančního řízení, řízení lidských zdrojů a oblasti vnější komunikace 
města) 

6. v letech 2014 – 2015 realizace projektu Elektronizace procesů, digitalizace dat a 
konsolidace IT infrastruktury TC Moravská Třebová, jehož obsahem je 
elektronizace klíčových agend Městského úřadu Moravská Třebová a digitalizace 
dat. 

Významná pozornost je věnována péči o zaměstnance, na tomto úseku je třeba zmínit 
úzkou spolupráci vedení úřadu se závodní odborovou organizací, pro niž je základním 
dokumentem každoročně uzavíraná Kolektivní smlouva. 

 

 

V Moravské Třebové 14.10.2015 

 

Ing. Stanislav Zemánek 
tajemník Městského úřadu Moravská Třebová 


