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V Praze dne: 3. dubna 2006 

Číslo jednací: 322/2006/ŘÚS-45751 

Vyřizuje: Ing. Štětina, l. 462 

  

Starostkám/starostům 

obcí Středočeského kraje 

 
Vážená   paní  starostko, 
vážený  pane starosto, 
 
           tímto si dovoluji  informovat, že dne 1. dubna 2006 vydal hejtman Středočeského kraje 
ing. Petr Bendl rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Středočeského kraje 
v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), v platném znění a v souladu s ustanovením zákona č. 241/2000 Sb., o 
hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů, v platném znění. 
 
           Dále dne 2. dubna 2006 vyhlásila vláda ČR pro území Středočeského kraje nouzový 
stav na dobu od 23:00 h dne 2. dubna 2006 do 24:00 h dne 10. dubna 2006. Na základě 
vyhlášení tohoto nouzového stavu a v souladu s § 14 odst. 9 zákona č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, nařídil 
hejtman Středočeského kraje krizová opatření. Výše uvedená rozhodnutí byla vyhlášena 
okamžitě po vydání sdělovacími prostředky v souladu s uvedenými zákony a pro Vaši potřebu 
jsou přílohou tohoto dopisu.  
 
          Pro Vaší informaci dále uvádím, že pro potřeby starostů je zřízena telefonní linka 
krizového štábu č. 312 834 422 a linka č. 312 834 423. Rovněž je k dispozici bezplatná 
povodňová linka č. 800 710 710.  
 
          Současně byla zřízena skupina pro likvidaci povodňových škod se spojením: 
 
Krajský ú řad Středočeského kraje 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
3. patro, č. dveří 3001   
Tel: 257 280 833, 257 280 627, 257 280 628 
FAX: 257 280 950   
 
 
Této skupině je třeba nahlásit povodňové škody, které je nutné odstranit ve vaší obcí zejména 
pro obnovení základních funkcí infrastruktury, s vyčíslením odhadu škod. Základní 
sumarizaci povodňových škod, která bude dále upřesňována, by měl Krajský úřad zpracovat 
ve smyslu zákona do sedmi dnů po ukončení nouzového stavu. Členové skupiny jsou vám 
k dispozici na uvedených telefonních číslech. 
 
 
 
 
 

                              Josef Kubiš, v.r. 
                            ředitel Krajského úřadu  Středočeského kraje      


