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ROZHODNUTÍ
hejtmana Moravskoslezského kraje

ã. 1/2010
o vyhlá‰ení stavu nebezpeãí 

I.

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 Moravskoslezského kraje vymezenou následujícími obcemi s roz-
‰ífienou pÛsobností a jejich správním územím:

Bohumín, âesk˘ Tû‰ín, Fr˘dek-Místek, Fr˘dlant nad Ostravicí, Havífiov, Hluãín, Jablunkov, Karviná,
Kravafie, Nov˘ Jiãín, Orlová, Ostrava, Tfiinec.

DÛvodem vyhlá‰ení krizového stavu jsou povodnû na vodních tocích protékajících územím v˘‰e uveden˘ch obcí
s roz‰ífienou pÛsobností. Na základû stavu, kdy není jiÏ moÏné odvrátit bezprostfiední ohroÏení ÏivotÛ, zdraví, majetku
a Ïivotního prostfiedí bûÏnou ãinností správních úfiadÛ a sloÏek integrovaného záchranného systému, jsem rozhodl
o vyhlá‰ení stavu nebezpeãí na dobu

od 18. 5. 2010 ãas 21.30 hod. do 17. 6. 2010 ãas 21.30 hod.

II.
Krizová opatfiení a jejich rozsah

K pfiekonání krizového stavu a k fie‰ení krizové situace ukládám a nafiizuji podle § 14 odstavcÛ 5 a 6 zákona
ã. 240/2000 Sb., tato krizová opatfiení:

a) pracovní v˘pomoc a povinnost poskytnout vûcné prostfiedky,
b) bezodkladné provádûní staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraÀování staveb za úãelem zmír-

nûní nebo odvrácení ohroÏení,
c) hlá‰ení pfiechodné zmûny pobytu osob,
d) zajistit pfiednostní zásobování dûtsk˘ch a zdravotnick˘ch zafiízení, ozbrojen˘ch bezpeãnostních sborÛ 

a jednotek poÏární ochrany, popfiípadû dal‰ích sloÏek integrovaného záchranného systému.

Ing. Jaroslav Palas v. r.
hejtman kraje
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Vydává: Moravskoslezsk˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje, 28. fiíjna 117, 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 240, fax: 595 622 168
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: Wolters Kluwer âR, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00
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 900 Kã bez DPH; 990 Kã vãetnû 10% DPH.
Vychází dle potfieb Moravskoslezského 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, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401


