
Libereclcý kraj
Mgr. Stanislav Eichler

hejtman

RoZHoDNUTÍ
hejtmana Libereckého kraje

č'.412010
ze dne 20. srpna 2010

V souladu s $ 61 odst. 3 písm. g) zákona č. |2912000 Sb., o krajích (krajské ňízeni)' a $ 14
odst. 3 písm. a) zákona č. 24012000 Sb., o krizovém řizeni a o změně některých zákonů
(krizovy zákon),

nařizuji těmto správcům vodních toků:

Povodí Labe, státní podni\
Povodí ohře, státní podniko

Lesy české republilry, státní podnilq
Zemědělskí vodohospodářská správa,

aby v rámci svych zákonných povinností po celou dobu tIvání stavu nebezpečí

vynušenono pro celé r[zemí Libereckého kraje na dobu od 7.8.2010 čas 16.30 hodin do

s.l.zoro čas 24.00 hodin za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení na vodních tocích

na území Libereckého kraje bezodkladně prováděly vodohospodářské terénní úpravy a

stavební práce s tím související, zÍizovaý bezprostředně nutné stavby vodních děl'

popřípadě stavby vodních děl odstraňovaly.

čt. t

Výše uvedeným správcům vodních toků nařizuji, aby v rámci svých zíkonných povinností za

účelem zmírnění a odwácení nebezpečí ohrožení zdtaví, majetku a ávotního prostředí v době

trvrání stavu nebezpeěí, který jsem pro celé iucmi Libereckého kraje vyhlasil na dobu od

7,8.2010 čas 16.30 hodin do 5.9.2010 čas 24.00 hodin, a dáůe za úěelem předchazení vzniku

dďších škod na zďtaví, majetku a životním prosfiedí, azaúčelem obnovy funkcí vpovodní

zasaženém,ízemi,bezzbytečného odkladu prováděly zejménatato krizová opaťení:

a) zajištění stavebních úprav koryt vodních toků a odstaňování překrážek a nánosů

bnánících volnérrrrr odtoku voď zkorý vodních toků a zpozetnJr.rů sousedících s koryty

vodních toků'



b) zajištění veškerých prací za, účelem vnícení vodních toků do původních koryt a za,účelem zprůtočnění ko.yt vodních toků a t'n rrmožněď neškďného odtoku powchovýchv od z povodní zasrrŽeného tt7r;mi.
c) zajištění břehových náffii a stabúzase břehů vodních toků'
d) zajištění protržených brázi,
e) zajištění ostatních prací zaúčelem obnovy funkcí vodních tokri" mírnění hrozby vznikudalších škod a zaúěelemobnovy funkcí t,o^iv nímci provrádění likvidďních pÍací.

V Liberci dne 20. srpna 2010

Mgr. Stanislav Eichler
hejtman Libereckého kraje

scx,


