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I.

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

vyhla‰uji stav nebezpeãí.

II.

Stav nebezpeãí se vyhla‰uje pro ãást území Olomouckého kraje vymezeného správním územím obcí s roz‰ífienou
pÛsobností Hranice a Pfierov na dobu od 17. kvûtna 2010 20 hodin do 21. kvûtna 2010 12 hodin.

Stav nebezpeãí se vyhla‰uje z dÛvodu ochrany ÏivotÛ a zdraví obyvatel a ochrany majetku 
v souvislosti s odstraÀováním následkÛ Ïivelní pohromy.

III.

Stanovují se tato krizová opatfiení a jejich rozsah:
– provedení evakuace osob z ohroÏen˘ch prostorÛ,
– nouzové ubytování obyvatelstva,
– ochrana evakuované oblasti,
– bezodkladné stavby, stavební práce, terénní úpravy nebo odstranûní staveb za úãelem zmírnûní anebo odvrá-

cení ohroÏení,
– pravidelné informování a varování obyvatelstva na ohroÏeném území.

IV.

Toto rozhodnutí nab˘vá úãinnosti okamÏikem vyhlá‰ení krizového stavu dne 17. kvûtna 2010 ve 20 hodin.

Ing. Martin Tesafiík
hejtman Olomouckého kraje
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Vydává: Olomouck˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úfiad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 11
tel.: 585 508 112, fax: 585 508 851
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 po dodání úplného roãníku na základû
skuteãnû vydan˘ch ãástek. Záloha na rok 2010 ãiní 900 Kã bez DPH; 990 Kã vãetnû 10 % DPH.
Vychází dle potfieby.
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


