Liberecký kraj
Mgr. sta islav trichleř
hcj tman

ROZIIODNUTl

hejtmaRa Libereckého křej e
-: s-pna 2010
ze dne
č' 2120Ia
o přodlouženi stavu oeb€zpečí vyhlášeného l}ejtrrranem Libereckého klajť
dne 7' sřpná 20l0

Vsouladu s s 61 odst' 3 písm. g) zákoía č 12912000 sb., o krajich ftrajské zřízen.í), a! 3
odst' 3 zájkona č' 24a20aa Sb'' o krjzovém řízerrí a o změně některých zákonů Q<rizový
zákon),

prodlužuji stav ncbczpcčí'
který jsem vyl ásil dne 7' srpna 2010 lozhodnutím č' 1/2010 p.o územívšech 215 obcí
Libereckého kaje' od 7' s.pna 2010 čas 16.30 do 14' s.pDa 20l0 do 24'00 hodin,
do 5. záři 2010 čas 2,|.00 hodin.

čl' 1

(r)
(2)

Dne 7' sÍpnajsem D]h1ási1 siav nebezpeči plo územívšech 2i5 obci Libereckého kraje
od 7. sÍpna 2010 čas 16'30 hodin rio 14' srpna 20l0 do 2'l'00 hodin'
Váledem přetrvávající krizové situaci, kdy jsou zejména z důvodu přetwávajíciho
povodňového ohroŽeni nasycenosti územi vodou a s tím spojeného rizika vývratů a
sesuvů, stále ohlcženy Ži.Ýoťý, z&ay,, majetek a životní prostředí, píod1užuji dobu stavLr
nebe.,peČ| do 5 Žá]i 20 |0 do 24'00 hod.n

čI.2

(r)

(2)

Toto rozlrodnuti nabývá účinnosťidneú q'h]ášení, neboť hrozí nebezpečí z plod]en] a
vyžaduje to na]éhaÚ obecoý zájem' Dnem vyhlášeni je prvni den v}.věšenj na úředni
desce Libereckého kaje. současně je nutno toto rozhodnutí zveřejnit ná intemeto.qich
stliínkách kaje'
Toto rozhodnutí se záÍoveň !/věšuje na úřednich deskách všech 10 obcí s rozšiřenou
působnostía na úřednich deskách všech obecnich úřadůobcj vrámci kaje, stím že
zůstane v}něšeno ů do 5' zitři 2010 do 24 00 hodin, což maji za povinnost zajistit
.rau5ruvc uuruslyLl uu!l

(3)

(4)
(5)

Vsouladus š 3 odst.6zákona č' 240/2000 sb, o kiŽovém řjzeni a o Žměně některych
zákonů (kizový zákon), zveřejni krajský úřad a obecni úřad1, všech obci Íozhodnuti o
prodloužení staMl nebezpečítéždalšimi způsoby V mistě obvyklými' zc1lncla
pÍostřednictvim hÍomadných inťormačníchprcsťedkůa mísúíhorozhlasu, coŽ maj1 zc

po\'nnost staro.tove dofienych ob.r.
Toto rozhodnutí se v souladu s s 8 odst. 2 zákofl^ č 12912000 Sb., o krajich (kajské
zřízeni)' uveřejní ve věstníku právních předpisů kaje.
všechna kÍiŽová opaťení, kerájsem stanoúl v íoáodnuti č 1/2010' zustávaji po dobu
tívánístavu nebezpeči v platnosti, s Újimkou kizového opatřeíi uvedeného v čl' 2
odst' 2, ve kteÍém se poslední věta ''T}'to pÍáce provedou osoby uvedené v odst' l'.,
zrušuje.'.
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