MGR. IVANA STRÁSKÁ
HEJTMANKA

VZOR 3

ROZHODNUTÍ
hejtmanky Jihočeského kraje
č. … /rok ze dne ……

o vyhlášení stavu nebezpečí
V souladu s § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (krizový zákon) a § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuji

STAV NEBEZPEČÍ
na dobu od ….. hodin dne ………. (den, měsíc, rok) do …………… hodin dne ……………(den, měsíc, rok)

pro celé území Jihočeského kraje/
pro část území Jihočeského kraje*)
Důvodem vyhlášení stavu nebezpečí je bezprostřední ohrožení životů, zdraví, majetku a životního
prostředí v zasaženém území, vzniklé v důsledku …………………….. (typ mimořádné události), kdy
nelze ohrožení odvrátit běžnou činností správních úřadů, složek integrovaného záchranného systému a
subjektů kritické infrastruktury*) (upravit, případně doplnit dle konkrétní situace) a zajistit veškeré nutné
úkony spojené s jejím řešením.
Stav nebezpečí je vyhlašován na základě mimořádné události podle zákona č. 239/2000Sb., o
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Možné typy mimořádných událostí podle zákona č. 239/2000Sb
- rozsáhlých povodní s dosažením III. stupňů povodňové aktivity na tocích…. protékajících územím
kraje,
- poruchy vodního díla……. na toku………, kdy hrozí destrukce hráze vodního díla a zničení obcí
…………. v důsledku hrozby zvláštní povodně,
- narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu na území kraje, které má zásadní dopad na
zabezpečení základních funkcí území kraje,
- narušení dodávek el. energie velkého rozsahu, které má zásadní dopad na zabezpečení
základních funkcí území kraje,
- narušení dodávek plynu velkého rozsahu, které má zásadní dopad na zabezpečení základních
funkcí území kraje,
- sesuvu skalního masivu v ……. a úplného uzavření silniční komunikace č…./železniční trati č….
v obou směrech, která má zásadní dopad na zabezpečení základní dopravní obslužnosti na
území kraje,
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-

hrozby sesuvu skalního masivu v….. , který bezprostředně ohrožuje……., s dopady na
zabezpečení dopravní obslužnosti území kraje,
nálezu nebezpečných chemických látek a přípravků nacházejících se v areálu, budově č.p.…. na
území obce……….., který bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob,… , případně má zásadní
dopad na zabezpečení základních funkcí území kraje,
radiační havárie na jaderném zařízení,
působení větrné smrště/orkánu/tornáda na území ……………….., které má zásadní dopad na
zabezpečení základních funkcí na území kraje,
požáru s následným výbuchem v areálu…… na území obce……. Spojeného s únikem
nebezpečných chemických /radioaktivních látek/biologických látek, který má zásadní dopad na
zabezpečení základních funkcí na zasaženého území/území kraje,
dokonaného teroristického činu v …….. na území obce……., který má zásadní dopad na
zabezpečení základních funkcí na území kraje,
vzniku ohniska nákazy prasečího moru/ptačí chřipky/SLAK v obcích ……………, kdy
hrozí/dochází k nekontrolovanému rozšíření nemoci na další chovy v území a zásadním
způsobem jsou ohroženy základní funkce postiženého území/území kraje

Možné typy mimořádných událostí, které nejsou podle zákona č. 239/2000Sb.,
- vzniku pandemie typu /epidemie způsobené virem……, kdy hrozí/dochází k nekontrolovanému
šíření nemoci na dalším území a zásadním způsobem jsou ohroženy základní funkce
postiženého území/území kraje,
- kolapsu lůžkových zdravotnických zařízení, která poskytují neodkladnou a život zachraňující
zdravotní péči obyvatelstvu.
Čl. I
Vymezené území
Stav nebezpečí vyhlašuji pro správní území (specifikovat dle situace)
- území správního obvodu ORP …….
- Území správního obvodu obce/obcí ……..
- území městských částí (městských obvodů),….. města………………*)

Čl. II.
Krizová opatření
K řešení krizové situace nařizuji tato krizová opatření: (vybrat dle konkrétní situace, rozsahu a potřeby příslušná
krizová opatření)

1)

v souladu s §14 odst.4 krizového zákona
a) pracovní povinnost,
b) pracovní výpomoc,
c) povinnost poskytnout věcné prostředky,
d) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb
nebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení,
e) vykonávat péči o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo
jiný zákonný zástupce,
f) přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených sil, bezpečnostních
sborů nebo složek integrovaného záchranného systému podílejících se na plnění krizových opatření a
v nezbytném rozsahu prvků kritické infrastruktury v kraji,
g) zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální péče a jejich výplatě,

h) hlášení přechodné změny pobytu osob, tj. opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je
trvale hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které opustila o své vůli
z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví na dobu delší než 3dny,
i) evakuaci obyvatelstva z vymezených míst nebo území,
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j) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území.
2) v souladu s §21 zákona č.241/2000Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o hospodářských opatřeních) regulační opatření
k) dodávat výrobky, práce nebo služby
l) skladovat v určených prostorách materiál pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho následků nebo
toto skladování strpět,

m) přemístit dopravní a mechanizační prostředky, výrobní nebo provozní prostředky movité povahy
a zásoby na určené místo,
n) zavedení regulace prodávaného zboží v obchodní síti,
o) přijetí regulačních opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy.
3) v souladu s §22 zákona č.274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
p) nouzové zásobování pitnou vodou.

Stanovená krizová opatření ukládám využívat jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro řešení krizové
situace a pokud nelze uvedené činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finančně a
časově nevýhodné podmínky nebo plnění odmítá a přitom hrozí nebezpečí z prodlení.
Provedení stanovených krizových opatření zajistí starosta obce s rozšířenou působností a starosta obce
v podmínkách správního obvodu své obce.

Čl. III
Pokuty
Za nesplnění povinností uložených v době trvání stavu nebezpečí může být uložena pokuta
1) v souladu s §34 a §34a krizového zákona
a) fyzické osobě pokutu až do výše 100.000,- Kč,
b) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 3.000.000,-Kč,
2) v souladu s § 25 zákona o hospodářských opatřeních
a) fyzické osobě pokutu až do výše 20.000,- Kč
b) právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5.000.000,- Kč.

Čl. IV
Náhrady
1. Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcného prostředku, vykonání pracovní
povinnosti a pracovní výpomoci náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada podle §35
krizového zákona.
2. Náhrada věcné škody způsobené právnické a fyzické osobě v příčinné souvislosti s krizovými
opatřeními prováděnými podle tohoto zákona, a náhrada škody či újmy na zdraví vzniklé při výkonu
uložené pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci vykonané v rámci
organizované činnosti, se poskytuje podle § 36 krizového zákona.
3. Za náklady s použitím některého regulačního opatření náleží právnické nebo podnikající fyzické
osobě náhrada podle §21 zákona o hospodářských opatřeních.

Čl. V
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Použití správního řádu
Na rozhodování a ukládání povinností podle tohoto rozhodnutí se v souladu s § 38 krizového zákona a
§27c zákona o hospodářských opatřeních nevztahuje správní řád, s výjimkou řízení o uložení pokut
podle §34 a 34a krizového zákona a § 25 zákona o hospodářských opatřeních.

Čl. VI
Účinnost
Z důvodu naléhavého obecného zájmu, který spočívá zejména v neodkladném odvrácení nebezpečí
ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v zasaženém území, toto rozhodnutí nabývá účinnosti
dnem ……… (den, měsíc, rok) ve …….. hodin.
Platnost končí dnem ………………….(den, měsíc, rok) ve ……….. hodin, pokud hejtmanka Jihočeského
kraje nebo vláda nerozhodne o jeho zrušení před uplynutím této doby.

V Českých Budějovicích, dne ……………..

………………………………………..
hejtmanka Jihočeského kraje

Kulaté
razítko
JčK

Vyvěšeno dne ……. (den, měsíc, rok) ve ……… hodin na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Rozhodnutí se vyvěšuje na úředních deskách obecních úřadů obcí………………… /všech obcí
v Jihočeském kraji*).
Předáno na OPIS HZS Jihočeského kraje dne ……ve ………hodin ke zveřejnění v
hromadných informačních prostředcích ČT1, ČRo – Radiožurnál, rádio Faktor.
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