
Roãník 2006

Vûstník
p r áv n í c h  p fi e d p i s Û  P a r d u b i c k é h o  k r a j e

âástka 3 Rozesláno dne 1. dubna 2006

Rozhodnutí

hejtmana Pardubického kraje
ã. 1

o vyhlá‰ení stavu nebezpeãí

âl. 1

Vymezení území a dÛvod vyhlá‰ení

Stav nebezpeãí vyhla‰uji v souladu s § 3 odstavcem 3 zákona ã. 240/2000 Sb., o krizovém fiízení a o zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

pro ãást území Pardubického kraje vymezenou následujícími obcemi a jejich územím:

CHOCE≈, PLCHOVICE, ÚJEZD U CHOCNù, ZÁ¤ECKÁ LHOTA 
a dále KOCLÍ¤OV a MORAVSKÁ T¤EBOVÁ
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DÛvodem vyhlá‰ení krizového stavu pro obce ChoceÀ, Plchovice, Újezd u Chocnû a Záfiecká Lhota jsou povod-
nû na vodním toku povodí Tiché Orlice. S ohledem na dal‰í zhor‰ení v˘hledu hydrologické situace, a tedy pokraão-
vání vzestupu prÛtokÛ, povodÀové a krizové orgány obcí jiÏ nejsou schopny zajistit ve‰keré nutné úkony z tohoto
stavu vypl˘vající.

DÛvodem vyhlá‰ení krizového stavu pro obce Koclífiov a Moravská Tfiebová je sesuv skalního masivu na v˘chod-
ní stranû portálu Hfiebeãského tunelu na silnici I/35. Sesuv vedl k úplnému uzavfiení silnice I/35 a k prozatímnímu 
provizornímu odklonûní dopravy v obou smûrech. Jeho pokraãování vede k pfiímému ohroÏení tûlesa silnice, vãetnû
portálu tunelu a okolní zástavby a má dále i zásadní dopad na zabezpeãení základních dopravních funkcí v území kraje.

Na základû doporuãení povodÀové komise Pardubického kraje a za stavu, kdy není jiÏ moÏné odvrátit bezpro-
stfiední ohroÏení ÏivotÛ, zdraví a majetku obyvatel Ïijících v zasaÏen˘ch územích bûÏnou ãinností správních úfiadÛ
a sloÏek integrovaného záchranného systému, jsem rozhodl o vyhlá‰ení stavu nebezpeãí na dobu

od 1. 4. 2006 ãas 13.00 hod. do 15. 4. 2006 ãas 24.00 hod.

âl. 2

Krizová opatfiení a jejich rozsah

K pfiekonání krizového stavu a k fie‰ení krizové situace ukládám a nafiizuji podle § 14 odstavce 5 zákona
ã. 240/2000 Sb., tato

krizová opatfiení:

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) z. ã. 240/2000 Sb., ukládám fyzick˘m osobám, které jsou státními obãany âeské repub-

liky 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
osoby 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 na základû v˘zvy orgánu obce povinny se dostavit neprodle-
nû na obecní úfiad podle místa svého trvalého bydli‰tû k zaevidování na stanoveném místû z dÛvodu uloÏení pra-
covní v˘pomoci a vykonávat uloÏenou pracovní v˘pomoc. 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 po-
kud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. V pfiípadû, Ïe fyzická osoba není schopna ze zdravotních
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dÛvodÛ uloÏenou pracovní v˘pomoc konat, doloÏí tuto skuteãnost lékafisk˘m posudkem svého obvodního léka-
fie, kter˘ je povinen pfiednostnû provést lékafiskou prohlídku pfiíslu‰né fyzické osoby a posoudit zdravotní zpÛso-
bilost osoby k pfiedpokládané práci. Úhrada nákladÛ vynaloÏen˘ch na provedení prohlídky bude vyúãtována 
k tíÏi orgánu, kter˘ uloÏil pracovní v˘pomoc.

Ad b) Povinnost poskytnout vûcné prostfiedky
1. 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
fyzick˘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, zabezpeãí jeho vrácení tomu, jenÏ vûcn˘ prostfiedek poskytl a souãasnû mu vydá potvrzení o vyuÏití
tohoto prostfiedku. Potvrzení obsahuje zejména údaje o uÏivateli, popfiípadû vlastníkovi vûcného prostfiedku,
nezbytné identifikaãní údaje vûcného prostfiedku, datum a hodinu poskytnutí a vrácení vûcného prostfiedku, stav
opotfiebení a po‰kození, pouãení o náhradû a oznaãení orgánu, kter˘ potvrzení vydal.

2. 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 poÏadova-
ného vûcného prostfiedku, pokud by tím ohrozila Ïivot nebo zdraví vlastní nebo jin˘ch osob anebo pokud jsou
povinnosti jí ukládané 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
Pardubického kraje.

âl. 3

Ukládání povinností

Na ukládání povinností dle tohoto rozhodnutí se nevztahuje správní fiád.

âl. 4

Vymezení doby trvání stavu nebezpeãí

Z dÛvodu naléhavého obecného zájmu, kter˘ spoãívá zejména v odvrácení nebezpeãí ohroÏení  ÏivotÛ, zdraví,
majetku, nab˘vá toto rozhodnutí úãinnosti dnem 1. 4. 2006 v 13.00 hod.

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

V Pardubicích dne 1. dubna 2006
Ing. Michal Rabas

hejtman
Pardubického kraje

v zastoupení 
Ing. Ivo Toman v. r.
námûstek hejtmana 
Pardubického kraje
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