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ROZHODNUTÍ
hejtmana Stfiedoãeského kraje 

ã. 1/2006

o vyhlá‰ení stavu nebezpeãí pro ãást území Stfiedoãeského kraje 

[zákon ã. 240/2000 Sb., o krizovém fiízení a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (krizov˘ zákon),
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

a zákon ã. 241/2000 Sb., o hospodáfisk˘ch opatfieních pro krizové stavy a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ]

âl. 1
Pfiedmût rozhodnutí

Pfiedmûtem rozhodnutí je mimofiádná situace, vyvolaná povodní velkého rozsahu, jejíÏ následky v zasaÏené 
oblasti Stfiedoãeského kraje nelze jiÏ zvládnout správními úfiady ani sloÏkami integrovaného záchranného systému.

âl. 2
Vyhlá‰ení stavu nebezpeãí

Na základû § 3 odst. 3 zákona ã. 240/2000 Sb., a v souladu s ãlánkem 1 tohoto rozhodnutí 

v y h l a ‰ u j i

v dotãeném území Stfiedoãeského kraje pro správní obvody obcí s roz‰ífienou pÛsobností (vyhlá‰ka Ministerstva
vnitra ã. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodÛ obcí s povûfien˘m obecním úfiadem a správních obvodÛ obcí
s roz‰ífienou pÛsobností, zmûna: ã. 388/2004 Sb.)

Bene‰ov, Brand˘s nad Labem-Stará Boleslav, âáslav, âerno‰ice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad
Labem, Mûlník, Mladá Boleslav, Neratovice, Nymburk, ¤íãany, Vla‰im, Podûbrady, Mnichovo Hradi‰tû

na dobu od 17.00 hodin dne 1. dubna 2006 do 17.00 hodin dne 30. dubna 2006

s t a v n e b e z p e ã í .

âl. 3
Koordinace a organizace ãinností

Podle § 14 odst. 3 zákona ã. 240/2000 Sb. pfiebírám od okamÏiku úãinnosti tohoto rozhodnutí v rozsahu a za pod-
mínek stanoven˘ch krizov˘m zákonem koordinaci záchrann˘ch a likvidaãních prací, poskytování zdravotnické po-
moci, provádûní opatfiení k ochranû vefiejného zdraví, organizaci a koordinaci evakuace, nouzového ubytování, nou-
zového zásobování pitnou vodou, potravinami a dal‰ími nezbytn˘mi prostfiedky k pfieÏití obyvatelstva, ve spolupráci
s ostatními sloÏkami a orgány zaji‰tûní ochrany majetku a vefiejného pofiádku na území, kde bude provedena evaku-
ace, dále pfiebírám organizaci a koordinaci humanitární pomoci a ochranu práv a oprávnûn˘ch bezprostfiednû ohro-
Ïen˘ch osob, které jsou povinny strpût záchranné práce provádûné v zájmu ochrany ÏivotÛ a zdraví.
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âl. 4
Krizová opatfiení

V rámci vyhlá‰ení stavu nebezpeãí pro dotãené území Stfiedoãeského kraje vymezené v ãlánku 2 tohoto
rozhodnutí

n a fi i z u j i :

1. Realizovat krizová opatfiení ve smyslu ustanovení § 14 krizového zákona:

a) ukládání pracovní v˘pomoci,
b) ukládání povinnosti poskytnout vûcné prostfiedky,
c) bezodkladné provádûní staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraÀování staveb za úãelem zmírnûní

nebo odvrácení ohroÏení.

Krizová opatfiení se vyuÏijí jen za podmínek stanoven˘ch dále tímto rozhodnutím, v rozsahu, kter˘ je nezbytn˘ pro
pfiekonání krizové situace a v souladu se zákonem ã. 240/2000 Sb.

Ad a) Pracovní v˘pomoc

1. Podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona ã. 240/2000 Sb. ukládám fyzick˘m osobám, které jsou státními obãany âeské re-
publiky, pracovní v˘pomoc. Toto opatfiení se vyuÏije jen v tom rozsahu, kter˘ je nezbytn˘ pro pfiekonání krizové
situace.

2. VyuÏití pracovní v˘pomoci podle písm. a) omezuji na osoby, které jsou vedeny v seznamu Úfiadu práce jako oso-
by nezamûstnané.

3. Pracovní v˘pomoc fyzick˘m osobám ukládá obec.
Po ukonãení této povinnosti vydá obec fyzick˘m osobám potvrzení. Potvrzení obsahuje zejména osobní údaje
fyzické osoby, den zahájení a ukonãení pracovní v˘pomoci, poãet odpracovan˘ch hodin, druh a místo práce,
pouãení o náhradû a oznaãení orgánu, kter˘ potvrzení vydal.

4. Osoby, na které se vztahuje pracovní v˘pomoc, jsou povinny se dostavit neprodlenû na obecní úfiad podle místa
svého trvalého bydli‰tû.

5. Fyzické osoby, na které se vztahuje pracovní v˘pomoc, jsou povinny uposlechnout v˘zvy k zaevidování na stano-
veném místû z dÛvodu uloÏení pracovní v˘pomoci a vykonání uloÏené pracovní v˘pomoci. Osoby, kter˘m nelze
pracovní v˘pomoc uloÏit nebo jsou od pracovní v˘pomoci osvobozeny, mohou poskytnout dobrovolnou pomoc.
Vykonávat uloÏenou pracovní povinnost mÛÏe fyzická osoba odmítnout, pokud by ohrozila Ïivot nebo zdraví
vlastní nebo jin˘ch osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. V pfiípadû, Ïe fyzická
osoba není schopna ze zdravotních dÛvodÛ uloÏenou pracovní v˘pomoc konat, doloÏí tuto skuteãnost lékafisk˘m
posudkem svého obvodního lékafie, kter˘ je povinen pfiednostnû provést lékafiskou prohlídku pfiíslu‰né fyzické
osoby a posoudit zdravotní zpÛsobilost osoby k pfiedpokládané práci. Úhrada nákladÛ vynaloÏen˘ch na prove-
dení prohlídky bude vyúãtována k tíÏi orgánu, kter˘ uloÏil pracovní v˘pomoc.

Ad b) Povinnost poskytnout vûcné prostfiedky

Povinnost poskytnout vûcn˘ prostfiedek (movité a nemovité vûci ve vlastnictví státu, územních samosprávn˘ch
celkÛ a právnick˘ch a fyzick˘ch osob nebo jimi poskytované sluÏby) ukládá právnick˘m osobám, podnikajícím fyzic-
k˘m osobám a fyzick˘m osobám hejtman. Pfii nebezpeãí z prodlení je oprávnûn tuto povinnost uloÏit také starosta,
kter˘ o uloÏení povinnosti následnû informuje hejtmana. Ten, kdo uloÏil povinnost poskytnout vûcn˘ prostfiedek, za-
bezpeãí jeho vrácení tomu, jenÏ vûcn˘ prostfiedek poskytl, a souãasnû mu vydá potvrzení o vyuÏití tohoto prostfiedku.
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Potvrzení obsahuje zejména údaje o uÏivateli, popfiípadû vlastníkovi vûcného prostfiedku, nezbytné identifikaãní úda-
je vûcného prostfiedku, datum a hodinu poskytnutí a vrácení vûcného prostfiedku, stav opotfiebení a po‰kození, pou-
ãení o náhradû a oznaãení orgánu, kter˘ potvrzení vydal.

Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a ostatní fyzické osoby jsou povinny poskytnout poÏadované vûcné
prostfiedky potfiebné k fie‰ení krizové situace na v˘zvu shora uveden˘ch oprávnûn˘ch orgánÛ krizového fiízení, pokud
zvlá‰tní zákon nestanoví jinak. Fyzická osoba bude pouãena o moÏnosti odmítnout poskytnutí poÏadovaného vûcné-
ho prostfiedku, pokud by tím ohrozila Ïivot nebo zdraví vlastní nebo jin˘ch osob anebo pokud jsou povinnosti jí uklá-
dané v rozporu se zákonem.

Ad c) Bezodkladné provádûní staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraÀování staveb za úãelem zmírnûní
nebo odvrácení ohroÏení

K realizaci a vyuÏití tohoto krizového opatfiení je nutn˘ pfiedchozí v˘slovn˘ souhlas a písemn˘ pokyn hejtmana Stfie-
doãeského kraje.

2. Realizovat hospodáfiská opatfiení pro krizové stavy ve smyslu ustanovení § 3 a § 4 zákona ã. 241/2000 Sb.,
o hospodáfisk˘ch opatfieních pro krizové stavy a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
(dále jen „zákon o HOPKS“):

a) pouÏít pohotovostní zásoby Správy státních hmotn˘ch rezerv uloÏen˘ch ve správním obvodu Stfiedoãeského kra-
je podle Plánu nezbytn˘ch dodávek, pfii naplnûní podmínek stanoven˘ch v ustanovení § 11 odst. 4 zákona
o HOPKS, k odvrácení bezprostfiedního ohroÏení Ïivota nebo zdraví obyvatel Stfiedoãeského kraje nebo k od-
vrácení bezprostfiednû hrozící znaãné ‰kody.

3. Správními úfiady na území Stfiedoãeského kraje realizovat opatfiení ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 krizové-
ho zákona:

a) rozhodovat o ãinnostech k fie‰ení krizové situace a ke zmírnûní jejích následkÛ;
b) ve své pÛsobnosti organizovat okamÏité opravy nezbytn˘ch vefiejn˘ch zafiízení pro pfieÏití obyvatelstva a k zaji‰-

tûní funkãnosti vefiejné správy;
c) vytváfiet podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jin˘m správním úfiadÛm, obcím, právnick˘m a fyzic-

k˘m osobám.

4. Starosty (primátory) dotãen˘ch obcí s roz‰ífienou pÛsobností konkretizovat uvedená krizová opatfiení pro
správní obvod obce s roz‰ífienou pÛsobností.

5. Orgány dotãen˘ch obcí zajistit provedení uveden˘ch krizov˘ch opatfiení v podmínkách obce, v pfiípadû po-
tfieby k tomuto vydat nafiízení obce. Náklady na provedení krizov˘ch opatfiení stanoven˘ch obcí uhradit ob-
cí z obecního rozpoãtu.

6. Starosty (primátory) dotãen˘ch obcí zabezpeãit provedení opatfiení ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 krizo-
vého zákona:

a) zabezpeãit varování osob nacházejících se na území obce pfied hrozícím nebezpeãím;
b) nafiídit a organizovat evakuaci osob z ohroÏeného území obce;
c) organizovat ãinnost obce v podmínkách nouzového pfieÏití obyvatel obce;
d) poÏádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci;
e) plnit úkoly a opatfiení uvedené v krizovém plánu kraje;
f) zajistit organizaci dal‰ích nezbytn˘ch opatfiení.

âl. 5
V˘jimky

Poskytnutí vûcn˘ch prostfiedkÛ a pracovní v˘pomoc nelze uloÏit fyzick˘m osobám, které poÏívají v˘sady a imu-
nity podle mezinárodního práva. Pracovní v˘pomoc ostatním cizincÛm lze uloÏit, pokud mezinárodní smlouva schvá-
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lená Parlamentem âeské republiky a vyhlá‰ená ve Sbírce zákonÛ nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví
jinak.

Od pracovní v˘pomoci jsou osvobozeny osoby ve vûku do 18 let a od 62 let, osoby zdravotnû nezpÛsobilé k v˘-
konu poÏadovan˘ch druhÛ práce, plnû invalidní osoby, poslanci a senátofii Parlamentu âeské republiky a ãlenové vlá-
dy a dále osoby, které by tím vystavily váÏnému ohroÏení sebe nebo osoby blízké. Dále jsou od pracovní v˘pomoc
osvobozeny Ïeny a osamûlí muÏi peãující o dítû do 15 let vûku, tûhotné Ïeny, Ïeny do tfietího mûsíce po porodu, jestliÏe
se dítû narodilo mrtvé, zemfielo anebo Ïena o nûj nepeãuje. Orgán krizového fiízení mÛÏe osvobodit od pracovní v˘-
pomoci také osoby, kter˘m by v tom bránila dÛleÏitá okolnost, jejíÏ opominutí by mohlo vést k ohroÏení Ïivota, zdra-
ví nebo majetku. ZávaÏnost dÛleÏité okolnosti posuzuje orgán krizového fiízení. Îenám lze uloÏit pouze takovou pra-
covní v˘pomoc, která není v rozporu se zvlá‰tním právním pfiedpisem.

Osoby osvobozené od pracovní v˘pomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc.

âl. 6
Pokuty

Za nesplnûní povinností podle zákona ã. 240/2000 Sb. v dobû krizového stavu mÛÏe orgán, kter˘ poru‰ení povin-
nosti zjistil, uloÏit
a) fyzické osobû pokutu do v˘‰e 50 000,- Kã,
b) právnické osobû nebo podnikající fyzické osobû pokutu do v˘‰e 10 000 000,– Kã.

âl. 7
Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí vûcn˘ch prostfiedkÛ a vykonání pracovní v˘pomoci,

náhrada ‰kody

Za omezení vlastnického nebo uÏívacího práva, poskytnutí vûcného prostfiedku a vykonání pracovní v˘pomoci
náleÏí právnické nebo fyzické osobû penûÏní náhrada v rozsahu a za podmínek stanoven˘ch v § 35 z. ã. 240/2000 Sb.,
v platném znûní. PenûÏní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového fiízení, kter˘ o omezení práva nebo uloÏení po-
vinnosti rozhodl. PenûÏní náhrada se vyplácí do 6 mûsícÛ od ukonãení nebo zru‰ení krizového stavu, v jehoÏ dÛsled-
ku vznikl nárok na penûÏní náhradu.

Stát odpovídá za ‰kodu zpÛsobenou právnick˘m a fyzick˘m osobám v pfiíãinné souvislosti s krizov˘mi opatfiení-
mi. Této odpovûdnosti se mÛÏe stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáÏe, Ïe po‰kozen˘ si zpÛsobil ‰kodu sám.

Náhrada vûcné ‰kody vzniklé pfii ãinnosti orgánÛ provádûjících krizová opatfiení nebo pfii uloÏeném poskytnutí
vûcn˘ch prostfiedkÛ, náhrada ‰kody ãi újmy na zdraví vzniklé pfii v˘konu uloÏené pracovní v˘pomoci nebo dobrovol-
né pomoci vykonané v rámci organizované ãinnosti, se poskytuje v rozsahu a za podmínek stanoven˘ch v § 36 záko-
na ã. 240/2000 Sb.

PenûÏní náhradu poskytne ten orgán krizového fiízení, kter˘ nafiídil krizové opatfiení, pfii nûmÏ anebo v jehoÏ dÛ-
sledku vznikla ‰koda ãi újma.

Nárok na náhradu ‰kody s uvedením dÛvodÛ uplatÀuje právnická nebo fyzická osoba písemnû u pfiíslu‰ného or-
gánu krizového fiízení do 6 mûsícÛ od doby, kdy se o ‰kodû dozvûdûla, nejdéle do 5 let od vzniku ‰kody, jinak právo
zaniká. Orgán krizového fiízení mÛÏe v pfiípadech hodn˘ch zvlá‰tního zfietele pfiiznat náhradu ‰kody i po uplynutí ter-
mínu k podání Ïádosti nebo i bez podání Ïádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku ‰kody.

Orgán krizového fiízení je oprávnûn poÏadovat uhrazení nákladÛ, které vynaloÏil jako náhradu ‰kody, po pÛvod-
ci havárie nebo jiné události, v jejímÏ dÛsledku vznikla krizová situace a musela b˘t nafiízena krizová opatfiení.

âl. 8
Vztah ke správnímu fiádu

Na rozhodování a ukládání povinností podle zákona ã. 240/2000 Sb. se nevztahuje správní fiád, s v˘jimkou fiízení
o uloÏení pokut podle § 34 citovaného zákona.
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âl. 9
Úãinnost

Toto rozhodnutí nab˘vá úãinnosti dnem 1. dubna 2006, v 17.00 hodin. Jeho platnost konãí dnem 30. dubna 2006,
v 17.00 hodin.

Stav nebezpeãí konãí uplynutím doby, na kterou byl vyhlá‰en, pokud hejtman nebo vláda nerozhodnou o jeho
zru‰ení pfied uplynutím této doby.

V Praze dne 1. dubna 2006
ãj.: 63/2006-OO¤KS

Ing. Petr BENDL v. r.
hejtman Stfiedoãeského kraje
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ROZHODNUTÍ
hejtmana Stfiedoãeského kraje 

ã. 2/2006

V souladu s ãl. 5 a ãl. 6 ústavního zákona ã. 110/1998 Sb., o bezpeãnosti âeské republiky,
ve znûní ústavního zákona ã. 300/2000 Sb., vyhlásila vláda âR dne 2. dubna 2006 pro území Stfiedoãeského kraje 

NOUZOV¯ STAV

na dobu od 23.00 hodin dne 2. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 2006.

âl. 1
Krizová opatfiení

Na základû vyhlá‰ení nouzového stavu pro území Stfiedoãeského kraje v souladu s § 14 odst. 9 zákona 
ã. 240/2000 Sb., o krizovém fiízení a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (krizov˘ zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

n a fi i z u j i :

krizová opatfiení

a) pracovní v˘pomoc a povinnost poskytnout vûcné prostfiedky k fie‰ení krizové situace,
b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na území, z nûhoÏ byla provedena evakuace, s v˘jimkou osob provádû-

jících záchranné a likvidaãní práce podle pokynÛ pfiíslu‰ného krizového ‰tábu a velitele zásahu a pfiíslu‰níkÛ
ozbrojen˘ch bezpeãnostních sborÛ a vojákÛ zaji‰Èujících bezpeãnost a vefiejn˘ pofiádek na postiÏeném úze-
mí,

c) provádûní stavebních prací, terénních úprav a odstraÀování staveb, je-li to v souvislosti s v˘vojem krizové si-
tuace nezbytné pro zmírnûní nebo odvrácení vefiejného ohroÏení,

d) evakuaci ohroÏen˘ch osob z postiÏeného a ohroÏeného území,
e) povinné hlá‰ení pfiechodné zmûny pobytu osob ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) krizového zákona.

Krizová opatfiení vydaná v Rozhodnutí hejtmana ã. 1/2006 zÛstávají nadále v platnosti.

Krizová opatfiení se vyuÏijí pouze k fie‰ení vzniklé krizové situace spoãívající v ohroÏení ÏivotÛ, zdraví a znaãného roz-
sahu ohroÏení majetku v dÛsledku rozsáhl˘ch povodní a jen v tom rozsahu, kter˘ je nezbytn˘ pro pfiekonání krizové
situace.

âl. 2
Úãinnost

Toto rozhodnutí nab˘vá úãinnosti od 09.00 hodin dne 3. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 2006.

V Praze dne 3. dubna 2006
ãj.: 65/2006-OO¤KS

Ing. Petr BENDL v. r.
hejtman Stfiedoãeského kraje
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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 2006 ãiní 650 Kã (bez DPH).
Vychází dle potfieb Stfiedoãeského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech:
246 040 441, 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte Iâ (právnické osoby), rodné ãíslo (fyzické osoby).
Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401


