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ROZHODNUTÍ
hejtmana Zlínského kraje

ã. 1/2010
o vyhlá‰ení stavu nebezpeãí 

V souladu s § 3 zákona ã. 240/2000 Sb., o krizovém fiízení a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (krizov˘ zákon), v platném
znûní a § 61 odst. 3 písm. g) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), v platném znûní, vyhla‰uji pro vymeze-
nou ãást území Zlínského kraje

STAV NEBEZPEâÍ

z dÛvodu vzniklé krizové situace spoãívající v ohroÏení ÏivotÛ, zdraví a majetku v dÛsledu opakujících se 3. stupÀÛ
povodÀové aktivity na fiece Moravû a Beãvû a jejich pfiítocích, reálné hrozbû sesuvÛ, ohroÏení velkého území
Zlínského kraje s vyhlá‰en˘m 3. stupnûm povodÀové aktivity, v dÛsledku nedokonãen˘ch protipovodÀov˘ch opatfie-
ní ve správním obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Uherské Hradi‰tû a v dÛsledku nepfiíznivé meteorologické
pfiedpovûdi

na dobu od 18. kvûtna 2010 od 14:30 do 24. kvûtna 2010 do 24:00 hodin.

âl. 1
Vymezené území

Stav nebezpeãí vyhla‰uji pro území Zlínského kraje vymezené správním obvodem obcí s roz‰ífienou pÛsobností 
Vsetín, RoÏnov pod Radho‰tûm, Vala‰ské Mezifiíãí, KromûfiíÏ, Otrokovice, Uherské Hradi‰tû.

âl. 2
Krizová opatfiení

Podle zákona ã. 240/2000 Sb., o krizovém fiízení stanovuji tato krizová opatfiení a jejich rozsah:
1. Provedení evakuace osob z prostorÛ ohroÏen˘ch povodnûmi.
2. Zaji‰tûní nouzového ubytování obyvatelstva.
3. Zaji‰tûní ochrany evakuovaného území.
4. Bezodkladné provádûní staveb, stavební práce, terénní úpravy nebo odstranûní staveb za úãelem zmírnûní

nebo odvrácení ohroÏení.
5. Pravidelné informování a varování obyvatelstva na ohroÏeném území.
6. Podle § 30 zákona ã. 240/2000 Sb., o krizovém fiízení a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (krizov˘ zákon) ukládám

v‰em hromadn˘m informaãním prostfiedkÛm zvefiejnit toto rozhodnutí neprodlenû a bez úpravy obsahu
a smyslu.

âl. 3
Úãinnost

Z dÛvodu naléhavého obecného zájmu spoãívajícího v potfiebû neodkladnû odvrátit ohroÏení ÏivotÛ, zdraví 
a majetku zpÛsobené krizovou situací nab˘vá toto rozhodnutí úãinnnosti okamÏikem vyhlá‰ení krizového stavu
dne 18. kvûtna 2010 od 14:30 hodin.

MVDr. Stanislav Mi‰ák v. r.
hejtman Zlínského kraje
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VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Vydává: Zlínsk˘ kraj 
Redakce: Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje, tfi. T. Bati 3792, 761 90 Zlín
tel.: 577 043 111, fax: 5577 043 152
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: ASPI, 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 na základû skuteãnû vydan˘ch ãástek. Záloha na rok 2010
ãiní 770 Kã (bez DPH); 847 Kã vãetnû 10% DPH.
Vychází dle potfieb Zlínského 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:
ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401


