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ROZHODNUTÍ
hejtmana Moravskoslezského kraje

ã. 2/2010
o roz‰ífiení vymezeného území, na kterém byl vyhlá‰en stav nebezpeãí

I.

Stav nebezpeãí vyhlá‰en˘ 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 rozhodnutím hejtmana kraje ã. 1/2010 ze dne 18. 5. 2010 na dobu od 18. 5. 2010
ãas 21.30 hod do 17. 6. 2010 ãas 21.30 hod. 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

roz‰ifiuji

na ãást území Moravskoslezského kraje vymezenou následujícími obcemi s roz‰ífienou pÛsobností a jejich správním
územím:

Bruntál, Fren‰tát pod Radho‰tûm, Kopfiivnice, Krnov, Opava, R˘mafiov.

DÛvodem roz‰ífiení území, na kterém je vyhlá‰en stav nebezpeãí, je v˘razné za‰tûrkování vodních tokÛ, vznik nátrÏí
v hrázích a bfiezích vodních tokÛ, nasycenost území vodou spojená se vznikem rozsáhl˘ch v˘vratÛ a polomÛ lesních
porostÛ, zniãení propustkÛ a úãelov˘ch komunikací v rámci infrastruktury lesních porostÛ a stále hrozících sesuvÛ
pÛdy v postiÏen˘ch oblastech, kdy není jiÏ moÏné na tomto území odvrátit bezprostfiední ohroÏení ÏivotÛ, zdraví,
majetku a Ïivotního prostfiedí bûÏnou ãinností správních úfiadÛ a sloÏek integrovaného záchranného systému.

II.

Toto rozhodnutí nab˘vá úãinnosti dnem 31. 5. 2010 od 12.00 hodin.

Ing. Jaroslav Palas v. r.
hejtman kraje
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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
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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


