HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Č. j.: JMK 106431/2014

Sp. zn.: S - JMK 106431/2014

Brno

ROZHODNUTÍ
hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2014 ze dne 15. září 2014
o vyhlášení stavu nebezpečí
Podle ust. § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
znění pozdějších předpisů a § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
zákona č. 413/2005 Sb. vyhlašuji pro vymezenou část území Jihomoravského kraje

STAV NEBEZPEČÍ
z důvodu vzniku krizové situace v návaznosti na dlouhodobě trvající dešťové srážky, sesuvy nasáknuté
horniny, stanoviska geologa a s tím souvisejícím ohrožením životů, zdraví a majetku občanů a životního
prostředí.
Stav nebezpečí je vyhlašován na základě mimořádné události podle zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1
Doba trvání
Stav nebezpečí vyhlašuji na dobu od 15. září 2014 do 14. října 2014.

Čl. 2
Vymezené území
Stav nebezpečí vyhlašuji pro vymezenou část území Jihomoravského kraje, obec Strachotín (správní obvod
obce s rozšířenou působností Hustopeče), Dolní Věstonice a Pavlov (správní obvod obce s rozšířenou
působností Mikulov).

Čl. 3
Krizová opatření
V souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. stanovuji tato krizová opatření a jejich rozsah:
a) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo
porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace,
b) evakuaci obyvatelstva,
c) hlášení přechodné změny pobytu osob,
d zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území.
Stanovená krizová opatření budou nařízena v rozsahu nezbytném pro řešení krizové situace.
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Čl. 4
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ust. § 38 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů, přípustné odvolání.

Čl. 5
Účinnost
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti ve 20,00 hodin dne 15. září 2014.
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V Brně dne 15. září 2014
JUDr. Michal Hašek
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