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právních předpisů Jihomoravského kraje

Obsah:

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 2/2010 ze dne 4.6.2010 o vyhlášení stavu 
nebezpečí pro část území Jihomoravského kraje 

ROZHODNUTÍ
hejtmana Jihomoravského kraje č. 2/2010

ze dne 4. 6. 2010
o vyhlášení stavu nebezpečí 

pro část území Jihomoravského kraje

na základě § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 

320/2002 Sb.

Čl. 1
Předmět rozhodnutí

Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí se 
vydává jako bezodkladné opatření 
k odvrácení ohrožení vyvolaného 
povodňovou situací na území 
Jihomoravského kraje, která je způsobena 
extrémními dešťovými srážkami na území 
Zlínského a Jihomoravského kraje.

Čl. 2
Vyhlášení

Podle § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 
320/2002 Sb., vyhlašuji z důvodů 
ohrožení části území Jihomoravského kraje 

od 14.00 hod. dne 4. června 2010 
do 24.00 hod. dne 11. 6. 2010

pro správní obvod obce s rozšířenou 
působností Hustopeče

Částka 4                               Rozeslána dne    4. 6. 2010                                   
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STAV NEBEZPEČÍ

Čl. 3
Krizová opatření a jejich rozsah

(1) V rámci vyhlášení stavu nebezpečí pro 
dotčenou oblast stanovuji tato krizová
opatření             a jejich rozsah:

a) bezodkladné provádění 
stavebních prací a terénních 
úprav za účelem zmírnění nebo 
odvrácení ohrožení,

b) evakuace osob z prostorů 
ohrožených povodněmi,

c) uzávěra místa události,
d) zajištění ochrany majetku 

evakuovaného obyvatelstva,
e) ukládání pracovní výpomoci,
f) povinnost poskytnout věcné 

prostředky
g) regulace a odklon dopravy,
h) zajištění náhradního ubytování 

obyvatelstva.

(2) V rámci vyhlášení stavu nebezpečí pro 
dotčenou oblast stanovuji v souladu 
s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 
241/2000 Sb., o hospodářských 
opatřeních pro krizové stavy                    
a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona č. 320/2002 Sb., tato opatření:

a) uložení povinnosti právnické 
osobě nebo fyzické podnikající 
osobě dodávat výrobky, práce 
nebo služby, které jsou 
předmětem jejich činnosti nebo 
podnikání,

b) uložení povinnosti právnické 
osobě nebo fyzické podnikající 
osobě skladovat                 ve 
svých prostorách materiál určený 

pro překonání stavu nebezpečí a 
odstranění jeho následků,

c) uložení povinnosti právnické 
osobě nebo fyzické podnikající 
osobě přemístit dopravní a 
mechanizační prostředky, jakož i 
výrobní nebo provozní prostředky 
movité povahy a zásoby na 
určené místo,

d) součástí rozhodnutí o vyhlášení 
stavu nebezpečí jsou i neveřejné 
přílohy „Uložení povinnosti 
krajským hejtmanem povinné 
osobě“, které ukládají konkrétní 
povinnosti právnickým osobám 
nebo fyzickým osobám 
uvedených pod písmeny              
a) až c) tohoto odstavce,

e) starosta obce s rozšířenou 
působností při uložení povinností 
právnickým osobám nebo 
fyzickým podnikajícím osobám, 
které mají sídlo podniku nebo 
organizační složky v příslušném 
územním obvodu, postupuje při 
vydávání uložení povinnosti 
v souladu s ustanovením § 21 
odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení                   a o 
změně některých zákonů.

(3) Stanovená opatření se využijí jen v tom 
rozsahu, který je nezbytný pro 
zmírnění                         a odvrácení 
ohrožení.

(4) Dle situace rozhodnu o dalších 
krizových opatřeních nebo o změnách 
uvedených krizových opatřeních.

(5) Podle § 3 odst. 6 zákona č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve 
znění zákona č. 320/2002 Sb., se toto
rozhodnutí vyvěsí na úřední desce 
(úředních deskách) městského/ých, 
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obecního/ch úřadu/ů ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností 
Hustopeče.

Čl.  4
Ukládání povinností

Na rozhodování a ukládání povinností dle 
tohoto rozhodnutí se nevztahuje správní 
řád                dle § 38 zákona č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 
320/2002 Sb., s výjimkou § 34 tohoto 
zákona o ukládání pokut.

Čl. 5
Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti 4. 
června 2010 od 14:00 hodin

                                                                                                      
Mgr. Michal Hašek, v.r.
hejtman Jihomoravského kraje
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