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

âástka 6 Rozesláno dne 24. srpna 2010

O B S A H

4. Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o nafiízení povinnosti správcÛm vodních tokÛ provádût krizová opatfiení
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ROZHODNUTÍ
hejtmana Libereckého kraje

ã. 4/2010
ze dne 20. srpna 2010

V souladu s § 61 odst. 3 písm. g) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), a § 14 odst. 3 písm. a) zákona
ã. 240/2000 Sb., o krizovém fiízení a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (krizov˘ zákon),

nafiizuji tûmto správcÛm vodních tokÛ:

Povodí Labe, státní podnik,
Povodí Ohfie, státní podnik,

Lesy âeské republiky, státní podnik,
Zemûdûlská vodohospodáfiská správa,

aby v rámci sv˘ch zákonn˘ch povinností po celou dobu trvání stavu nebezpeãí vyhlá‰eného pro celé území Libe-
reckého kraje na dobu od 7. 8. 2010 ãas 16.30 hodin do 5. 9. 2010 ãas 24.00 hodin za úãelem zmírnûní nebo odvrácení
ohroÏení na vodních tocích na území Libereckého kraje bezodkladnû provádûly vodohospodáfiské terénní úpravy
a stavební práce s tím související, zfiizovaly bezprostfiednû nutné stavby vodních dûl, popfiípadû stavby vodních dûl od-
straÀovaly.

âl. 1

V˘‰e uveden˘m správcÛm vodních tokÛ nafiizuji, aby v rámci sv˘ch zákonn˘ch povinností za úãelem zmírnûní
a odvrácení nebezpeãí ohroÏení zdraví, majetku a Ïivotního prostfiedí v dobû trvání stavu nebezpeãí, kter˘ jsem pro
celé území Libereckého kraje vyhlásil na dobu od 7. 8. 2010 ãas 16.30 hodin do 5. 9. 2010 ãas 24.00 hodin, a dále za úãe-
lem pfiedcházení vzniku dal‰ích ‰kod na zdraví, majetku a Ïivotním prostfiedí, a za úãelem obnovy funkcí v povodní
zasaÏeném území, bez zbyteãného odkladu provádûli zejména tato krizová opatfiení:

a) zaji‰tûní stavebních úprav koryt vodních tokÛ a odstraÀování pfiekáÏek a nánosÛ bránících volnému odtoku
vod z koryt vodních tokÛ a z pozemkÛ sousedících s koryty vodních tokÛ,

b) zaji‰tûní ve‰ker˘ch prací za úãelem vrácení vodních tokÛ do pÛvodních koryt a za úãelem zprÛtoãnûní koryt
vodních tokÛ a tím umoÏnûní ne‰kodného odtoku povrchov˘ch vod z povodní zasaÏeného území,

c) zaji‰tûní bfiehov˘ch nátrÏí a stabilizace bfiehÛ vodních tokÛ,
d) zaji‰tûní protrÏen˘ch hrází,
e) zaji‰tûní ostatních prací za úãelem obnovy funkcí vodních tokÛ, zmírnûní hrozby vzniku dal‰ích ‰kod a za úãe-

lem obnovy funkcí území v rámci provádûní likvidaãních prací.

Mgr. Stanislav Eichler v. r.
hejtman Libereckého kraje
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