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ROZHODNUTÍ 
hejtmana Ústeckého kraje 

ze dne 1. 4. 2006 
č. 1/2006 

o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Ústeckého kraje 
  
          V souladu s § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  
(krajské zřízení), a § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon),  
 

vyhlašuji 
 
pro toto území Ústeckého kraje vymezené územím obcí, popř. jejich částí: 
 
Dolní Zálezly, Ústí nad Labem, Vaňov, Církvice, Sebuzín, Brná nad Labem, Střeliv, 
Svádov, Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíš, Povrly, Roztoky nad Labem, Valtířov nad 
Labem, Velké Březno, Malé Březno, Neštědice, Trmice, Koštov, 
Štětí, Křešice, Litoměřice, Terezín, Mlékojedy, Píšťany, Žalhostice, Velké Žernoseky, 
Bohušovice, Libochovany, Polepy, Račice, Travčice, 
Děčín, Hřensko, Těchlovice, Malšovice, Lobkovice, 
Brzánky, Dobříň, Černěves, Hrobce, Chodouny, Kyškovice, Libotenice, Roudnice nad 
Labem, Vědomce, Záluží u Roudnice a Židovice 
  
 

STAV NEBEZPEČÍ 
 

na dobu od 1. 4. 2006 čas 19,00 hod.  do 21. 4. 2006 čas 24,00 hod. 
 

Čl. 1 
Důvody vyhlášení stavu nebezpečí 

 
Důvodem pro vyhlášení tohoto stavu nebezpečí je krizová situace vzniklá z důvodů, kdy bylo 
dosaženo 3. stupně povodňové aktivity v délce toku Labe od Počeplic do Hřenska s tím, že 
v tomto úseku se průtoky blíží hodnotě druhé největší povodně od roku 1940. Tím dochází k 
bezprostřednímu ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v zasaženém území. 
Povodňové orgány obcí nejsou schopny zajistit veškeré nutné úkony z tohoto stavu 
vyplývající. Na základě doporučení povodňové komise Ústeckého kraje rozsah povodní 
přesahuje území obcí s rozšířenou působností a již není možné odvrátit ohrožení běžnou 
činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému. 
 
 

Čl. 2 
Krizová opatření a jejich rozsah 

 
2.1. K překonání krizového stavu budou použita tato krizová opatření: 



Strana 3 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 2/2006 
 
 

a) ukládání pracovní výpomoci, 
b) ukládání povinnosti poskytnout věcné prostředky, 
c) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo 

odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, 
d) nařízení hlášení přechodné změny pobytu osob, 
e) zajištění evakuace osob a jejich nouzového ubytování, 
f) zajištění ochrany majetku evakuovaných osob, 
g) zajištění uzávěry míst ohrožení, 
h) zajištění regulace a odklonu dopravy. 

 
2.2. Konkrétní uplatnění krizových opatření je prováděno v souladu s krizovým 

zákonem a pouze v rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace. 
 
2.4.  Dle § 15 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, mohou 

hejtman a starostové vyžadovat k odstranění krizové situace použití armády  
k záchranným pracím.  

 
 

Čl. 3 
Účinnost 

 
Z důvodu naléhavého obecného zájmu, který spočívá zejména v odvrácení nebezpečí 
ohrožení životů, zdraví, majetku, nabývá toto rozhodnutí účinnosti dnem 1. dubna 2006 
v 19,00  hodin. 
Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo vláda 
nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. 
 
 

 
        Ing. Jiří Šulc v.r. 
  hejtman Ústeckého kraje 

 
 
 
 
Vyvěšeno 1.4.2006 v 19.00 hod. na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a na 
úředních deskách obecních úřadů na území kde je stav nebezpečí vyhlášen. 
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