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hejtman

ROZHODNUTI
hejtmana Libereckóho krajc

ze dne 12. srpna 2010
ě.u20|0

o prodloužení stavu nebezpečí vyh|ášeného hejtmenem Libereckého krnje
dne 7. srpna 2010

V souladu s $ ól odst. 3 pism. g) zákona ě. |29l20oo Sb., o krajích (krajské ďízení), a $ 3
odst. 3 zitkona č. 240l20a0 sb., o krizovém íizení a o změně někter'ých zákonů (krizový
zákon)'

prodlužuji stav nebczpečí,

kteý jsem vyhlásil dne 7. srpna 2010 rozlrodnutím č. tl2o1.0 pro území všech 2l5 obcí
Libereckého kraje, od 7. srpna 2010 čas 16.30 do 14. srpna 2010 do 24.oo hodiq

do 5. září 2010 čas 24.00 hodin.

č|. l

Dne 7' srpna jsem vyhlásil stav nebezpeěi pro územi všech 2l5 obci Libereckého kraje
od 7. srpna 20l0 čas 16.30 hodin do t4. srpna 2010 do 24.00 hodin'
Vzhledem přetrvávající krizové situaci, kdy jsou zejména z důvodu přetrvávajicího
povodňového ohrožení, nasycenosti území vodou a s tím spojeného rizika vývratů a
sesuvů, stále ohroženy životy, zdravi, majetek a životni prostředí' prodlužuji dobu staw
nebezpečí do 5. áří 20l0 do 24.00 hodin.

čl.2

Toto roáodnuti nabývá účinnosti dnem vyhlášení, neboť hrozí nebezpeči z prodlení a
vyžaduje to naléhaqý obecný zitjem. Dnem vyhlášení je první den vyvěšeni na úřdní
desce Libereckého kraje. Současně je nutno toto rozlrodnuti zveřejnit na internetorných
stránkách kraje.
Toto roáodnutí se zároveň vyvěšuje na úřednich deskách všech l0 obci s rozšiřenou
působností a na úředních deskách všech obecnich úřadů obci v rámci kraje, s tím že
zůstane vyvěšeno ů do 5. zíři 2010 do 24.00 hodin, což maji za povinnost zajistit
starostové dotčených obcí.
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(3) Vsouladus $ 3 odst.6zákona č,.24ol2ooo Sb.' okrizovémfizrlÍúaozrrrěněně|cterýc,h
zákonů (k'i"ovy ákon), zrleřejní loajský rrřad a obecrrí úřady všech obcí rodrďnrtí o
proďoužení staw nebezpeč-í té:Ž dďšimi způsoby v místě obvyklými, zejmena
prosředniďvím hromadných informačrrích prosřodloi a místního roálasq coŽnuji za
povinnost starostové dotčených obcí.

(4) Toto roárodnutí se v souladu s $ E odst. 2 zilkona é. l29l2ooo s., o krajích (krajské
ňlzen|), uvďejní ve věsÚúku právnich pfudpisů kraje.

(5) Všechna krizová opatřeni lcerá jsem stanovil v roáďmrtí č. ll20l0' aistáWií po dďll
trváni stavu nebezpečí v plarnosti' s výjimkou krizového opďení uvode,lrého v é|. 2
odst. 2, ve ktorém se poslední věta nTpo práce provedou osoby uvedené v ďst. l.n
znrš.tje.',.

V Liberci dne 12. srpna 2010


