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VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  Ú s t e c k é h o  k r a j e

âástka 2 Rozesláno dne 14. srpna 2002

O B S A H

2. Rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje o vyhlá‰ení stavu nebezpeãí
3. Rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje o zru‰ení stavu nebezpeãí
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ROZHODNUTÍ

hejtmana Ústeckého kraje 
ze dne 13. srpna 2002

V souladu s § 61 odst. 3 písm. h) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), a § 3 odst. 3 zákona ã. 240/2000 Sb.,
o krizovém fiízení a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (krizov˘ zákon),

vyhla‰uji 

STAV NEBEZPEâÍ.

âlánek I.
DÛvody

Stav nebezpeãí se vyhla‰uje z dÛvodu povodÀové situace na území celého kraje.

âlánek II.
Rozsah

Stav nebezpeãí se vyhla‰uje pro celé území Ústeckého kraje.

âlánek III.
Doba

Stav nebezpeãí se vyhla‰uje na dobu od 13. srpna 2002, 9.00 hodin, do 22. srpna 2002, 24.00 hodin.

Sekretariát hejtmana a oddûlení pro fie‰ení mimofiádn˘ch situací zajistí vyhlá‰ení tohoto rozhodnutí formou
nafiízení hejtmana s úãinností dnem 13. srpna 2002, 9.00 hodin.

Ing. Jifií ·ulc v. r.
hejtman
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ROZHODNUTÍ

hejtmana Ústeckého kraje 
ze dne 14. srpna 2002

V souladu s § 61 odst. 3 písm. h) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), a § 3 odst. 8 zákona ã. 240/2000 Sb.,
o krizovém fiízení a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (krizov˘ zákon),

zru‰uji 

STAV NEBEZPEâÍ.

Stav nebezpeãí se zru‰uje z dÛvodu vyhlá‰ení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje Rozhodnutím pfied-
sedy vlády âeské republiky ze dne 13. 8. 2002.

Sekretariát hejtmana a oddûlení pro fie‰ení mimofiádn˘ch situací zajistí vyhlá‰ení tohoto rozhodnutí s úãinností
dnem 14. srpna 2002, 18.00 hodin.

Ing. Jifií ·ulc v. r.
hejtman



âástka 2/2002 Vûstník právních pfiedpisÛ Ústeckého kraje Strana 4

VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ ÚSTECKÉHO KRAJE

Vydává Ústeck˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úfiad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
tel.: 047/56 57 111, fax: 047/52 00 245
V˘roba a distribuce: ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00
tel.: 02/228 63 444, fax: 02/22 863 401
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00
Roãní pfiedplatné: pfiedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pfiedplatitelÛ vybíráno ve formû záloh.V˘‰e záloh
bude vÏdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan˘ch ãástek. Záloha na rok 2002
ãiní 420 Kã.
Vychází dle potfieb Ústeckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: 02/228 63 400, fax: 02/22 863 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte IâO (právnické osoby), rodné ãíslo (fyzické osoby).
Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00, tel.: 02/228 63 444, fax: 02/22 863 401


