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1. Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vyhlá‰ení stavu nebezpeãí pro území Libereckého kraje
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ROZHODNUTÍ
hejtmana Libereckého kraje
ã. 1/2010
ze dne 7. srpna 2010
o vyhlá‰ení stavu nebezpeãí pro území Libereckého kraje

V souladu s § 61 odst. 3 písm. g) 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
pro území Libereckého kraje vymezené územím v‰ech 215 obcí Libereckého kraje

STAV NEBEZPEâÍ
na dobu od 7. srpna 2010 ãas 16.30 hod. do 14. srpna 2010 ãas 24.00 hod.
âl. 1
(1) DÛvodem k vyhlá‰ení tohoto stavu je vznik rozsáhl˘ch povodní na území Libereckého kraje, které ohroÏují
Ïivoty, zdraví, majetek a Ïivotní prostﬁedí. OhroÏení není moÏné odvrátit bûÏnou ãinností správních úﬁadÛ a sloÏek
integrovaného záchranného systému.
(2) Stav nebezpeãí vyhla‰uji na dobu do 14. srpna 2010 do 24.00 hodin.
(3) Stav nebezpeãí vyhla‰uji pro území v‰ech 215 obcí Libereckého kraje.

âl. 2
Krizová opatﬁení
(1) Právnické a podnikající fyzické osoby se sídlem nebo provozovnou a fyzické osoby s trval˘m pobytem
v katastru nûkteré z 215 obcí Libereckého kraje jsou povinny poskytnout vûcné prostﬁedky a pracovní v˘pomoc
k ﬁe‰ení krizové situace a pﬁi tom jsou povinny ﬁídit se pokyny oprávnûn˘ch orgánÛ krizového ﬁízení.
(2) Bezodkladnû budou provedeny stavby, stavební práce a terénní úpravy za úãelem zmírnûní nebo odvrácení
ohroÏení. Tyto práce provedou osoby uvedené v odst. 1.
(3) Po dobu krizov˘ch opatﬁení naﬁizuji hlá‰ení pﬁechodné zmûny pobytu osob.
(4) Starostové obcí dle ãl. 1 odst. 3 (v‰ech 215 obcí Libereckého kraje), jsou v dobû krizového stavu, v souladu
s § 23 krizového zákona, povinni zajistit:
a) varování osob nacházejících se na území obce pﬁed hrozícím nebezpeãím,
b) evakuaci osob z ohroÏeného území obce, pokud je jí tﬁeba,
c) organizaci ãinnosti obce v podmínkách nouzového pﬁeÏití obyvatel obce,
d) organizaci dal‰ích nezbytn˘ch opatﬁení.
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âl. 3
Pﬁechodná a závûreãná ustanovení
(1) Toto rozhodnutí nab˘vá úãinnosti dnem vyhlá‰ení, neboÈ hrozí nebezpeãí z prodlení a vyÏaduje to naléhav˘
obecn˘ zájem. Dnem vyhlá‰ení je první den vyvû‰ení na úﬁední desce Libereckého kraje. Souãasnû je nutno toto
rozhodnutí zveﬁejnit na webov˘ch stránkách kraje.
(2) Rozhodnutí se zároveÀ vyvû‰uje na úﬁedních deskách v‰ech 10 obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností a na úﬁedních
deskách v‰ech obecních úﬁadÛ obcí v rámci kraje s tím, Ïe zÛstane vyvû‰eno aÏ do 14. srpna 2010 do 24.00 hodin, coÏ
mají za povinnost zajistit starostové dotãen˘ch obcí.
(3) V souladu s § 3 odst. 6 zákona ã. 240/2000 Sb. (krizov˘ zákon) zveﬁejní krajsk˘ úﬁad a obecní úﬁady v‰ech obcí
rozhodnutí o stavu nebezpeãí téÏ dal‰ími zpÛsoby v místû obvykl˘mi, zejména prostﬁednictvím hromadn˘ch informaãních prostﬁedkÛ a místního rozhlasu, coÏ mají za povinnost zajistit starostové dotãen˘ch obcí.
(4) Rozhodnutí se v souladu s § 8 odst. 2 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích, uveﬁejní ve vûstníku právních pﬁedpisÛ
kraje.

Mgr. Stanislav Eichler v. r.
hejtman Libereckého kraje
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VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ LIBERECKÉHO KRAJE
Vydává Libereck˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: 485 226 315, fax: 485 226 444
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: Wolters Kluwer âR, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3
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 2010 ãiní 1 000 Kã bez DPH; 1 100 Kã vãetnû 10% DPH.
Vychází dle potﬁeb Libereckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte Iâ (právnické osoby), ãíslo odbûratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky pﬁedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
Wolters Kluwer âR, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401
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