
RDIHDDNUTJ

hejtmana Zlínského kraje ze dne 18. května 2010

l. 1/2D1D

o vyhlášeni stavu nebezpeří.

V souladu s § 3 zákona f. 240/2000 Sb., o krizovém flzenl a o změně některých zákonO [krizový zákon),
v platném zněn! a §Gl odst.3 plsm.h) zákona t129/2000 Sb., o kralfch [kralské zrfzenQ v platném zněn1 vyhla~uil
pro vymezenou část územ! Zlinského krale

STAV NEBEZPEtf

z důvodu vzniklé krizové situace spoflvalld v ohrnženl životu, zdravil! maletllu v důsledku opakujiclch se 3. stupňů
pevcdňevé aktivity na řece Moravě I! Bečvě a jejich přítocfch, reálné hrozb~ sesuvu, ohroženl velkého územ!
ZJlnsk~ho kraje s vyhlášeným 3. stupněm povodňavé aktivity, v důsledku nedokončených pratlpovod~ových
opatření ve sprěvnlrn obvodu obce s rozšílenou působnosti Uherské Hredlště a v důsledku nepřlmivé
meteorologické predpovědl

na dobu od 18. května 2010 od 14:30 do Z4. kv6tna Z010 dD Z4:DD hodin.

tl.1
Vymezené Úleml

Stav nebezpečí vyhlašuji pro územ! Zlínského kraje vymezené správnfm obvodem obd s rczšlřenou pOsobnosti
Vsetln, Rofnov pad RidhD~těm, Villil~slc~Merlrru, KromHlf, Otrokavlce, Uherské Hradlně.

CI. 2
Krizová opatfenl

Podle zákona f. 240/2000 Sb., o krizovém rlz~nl stanovuji tato krizová cpatřenl li Jejich rozsah:

1. Provedeni evakuace osob z prostoru ohrožených povodněmi.

2. Zajlněnl nouzového ubvtovšní obyvatelstva.

3. Zaji~těni ochrany evakuovaného územl.

4. Bezodkladné provádění staveb, stavební práce, terénnl úpravy nebo odstraněnI staveb za účelem zmlrněnf
nebo odvráceni ohrožení.

S. Pravidelné Informováni a varování obyvatelstva na ohroženém územ!.

6. Podle §30 zákona U40/2000 Sb., o krizovém nzen! a o změně některých zákonl\ [krizový zákon)
ukládarn všem hromadným Informafnlm prostredkOm zvereJnlt toto rozhodnuti neprodleně a bez úpravy
obsahu a smyslu,

a.3
Ollnnast

z dOvodu naléhavého obecného zájmu spoďvaJldho II potřebě neodkladně odvrátit ohroíenf životů, zdraví iI
majetku způsobeně krizovou sítuact nabývá toto rozhodnuti @nnosti okamžikem vyhlá~enl krizového stavu dne
lB. května auie od 14:30 hodin.
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