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ROZHODNUTÍ
hejtmanky Ústeckého kraje

ã. 1/2010
ze dne 7. 8. 2010

o vyhlá‰ení stavu nebezpeãí pro ãást území Ústeckého kraje

Na základû § 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

pro ãást území Ústeckého kraje vymezenou územím okresu Dûãín

STAV NEBEZPEâÍ

na dobu od 7. 8. 2010 ãas 20.00 hod. do 21. 8. 2010 ãas 24.00 hod.

âl. 1
DÛvody vyhlá‰ení stavu nebezpeãí

DÛvodem pro vyhlá‰ení tohoto stavu nebezpeãí je krizová situace vzniklá v dÛsledku extrémních sráÏek v povo-
dí tokÛ Plouãnice, Kamenice, Chfiibská Kamenice, Mandava, Jílovsk˘ potok, jejích pfiítokÛ a drobn˘ch vodních tokÛ
v okrese Dûãín, kdy bylo dosaÏeno 3. stupnû povodÀové aktivity s reáln˘m pfiedpokladem nepfiíznivé hydrologické
prognózy. Tím dochází k bezprostfiednímu ohroÏení ÏivotÛ, zdraví a majetku obyvatel Ïijících v zasaÏeném území.
PovodÀové orgány obcí nejsou schopny zajistit ve‰keré nutné úkony z tohoto stavu vypl˘vající. Na základû doporu-
ãení PovodÀové komise Ústeckého kraje a Bezpeãnostní rady Ústeckého kraje rozsah povodní pfiesahuje území obcí
s roz‰ífienou pÛsobností a jiÏ není moÏné odvrátit ohroÏení bûÏnou ãinností správních úfiadÛ a sloÏek integrovaného
záchranného systému.

âl. 2
Krizová opatfiení a jejich rozsah

2.1. K pfiekonání krizového stavu budou pouÏita tato krizová opatfiení:
a) ukládání pracovní v˘pomoci,
b) ukládání povinnosti poskytnout vûcné prostfiedky,
c) bezodkladné provádûní staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraÀování staveb za úãelem

zmírnûní nebo odvrácení ohroÏení,
d) nafiízení hlá‰ení pfiechodné zmûny pobytu osob,
e) zaji‰tûní evakuace osob a jejich nouzového ubytování,
f) zaji‰tûní ochrany majetku evakuovan˘ch osob,
g) zaji‰tûní uzávûry míst ohroÏení,
h) zaji‰tûní regulace a odklonu dopravy.

2.2. Konkrétní uplatnûní krizov˘ch opatfiení je provádûno v souladu s krizov˘m zákonem a pouze v rozsahu,
kter˘ je nezbytn˘ pro pfiekonání krizové situace.

2.3. Dle § 16 odst. 1 zákona ã. 219/1999 Sb., o ozbrojen˘ch silách âeské republiky, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
mohou hejtman a starostové vyÏadovat k odstranûní krizové situace pouÏití armády k záchrann˘m pracím.
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âl. 3
Úãinnost

3.1 Z dÛvodu naléhavého obecného zájmu, kter˘ spoãívá zejména v odvrácení nebezpeãí ohroÏení ÏivotÛ,
zdraví, majetku, nab˘vá toto rozhodnutí úãinnosti dnem 7. 8. 2010 ve 20.00 hodin.

3.2 Stav nebezpeãí konãí uplynutím doby, na kterou byl vyhlá‰en, pokud hejtmanka nebo vláda nerozhodnou
o jeho zru‰ení pfied uplynutím této doby.

3.3 Podle § 3 odst. 6 zákona ã. 240/2000 Sb., o krizovém fiízení a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (krizov˘ zákon),
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, se toto rozhodnutí vyvûsí na úfiedních deskách Krajského úfiadu Ústeckého
kraje a obecních úfiadÛ obcí okresu Dûãín.

Jana VaÀhová v. r.
hejtmanka
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Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
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