V Liberci 3. června 2013

Tisková zpráva
Kvůli Stavu nouze byl v Liberci
svolán krizový štáb
Přestože se ve městě Liberci situace na vodních tocích uklidňuje a podle předpovědi meteorologů
by se už neměly v nejbližších dnech vrátit vydatné deště, sešel se Krizový štáb ORP Liberec.
Povinnost svolat krizový štáb ukládá ze zákona Statutárnímu městu Liberci Stav nouze, který vyhlásila
Vláda České republiky v neděli 2. června ve 21.00 hodin. Stav nouze se vztahuje na všechny kraje
republiky, vyjma Pardubického a Karlovarského kraje. Stav nouze platí až do odvolání.
Krizový štáb obce s rozšířenou působností Liberec se v čele se svou předsedkyní, primátorkou města
Martinou Rosenbergovou, sešel v pondělí 3. června a převzal řízení krizové situace. Povodňové
komise SML a ORP Liberec jsou součástí krizového štábu a pokračují v monitorování situace na
vodních tocích v regionu.
Vodní stavy na Liberecku se v současné době, v pondělí 3. června před 17. hodinou, ustálily na úrovni
prvního až druhého stupně povodňové aktivity. Lužická Nisa v Hrádku nad Nisou dosahuje 2. SPA,
Jeřice v Chrastavě 2. SPA, Jeřice v Nové Vsi 2. SPA, Lužická Nisa v Liberci 1. SPA, Ještědský potok
v Křižanech 2. SPA. K mírnému navýšení průtoků došlo v důsledku zvýšení odtoku z vodních nádrží.
Na třetím povodňovém stupni je pouze Jeřice v Mníšku.
Aktuální stav vodních toků v hlavních profilech:
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V průběhu dnešního dopoledne se vyskytovaly srážky s úhrnem do 10 mm. Průtoky na horních tocích
jsou rozkolísané v závislosti na aktuálních srážkách. V dnešních večerních hodinách očekáváme další
srážky. Jejich výše by však neměla vyvolat významný vzestup hladin vodních toků. Při výskytu srážek
v horských oblastech může být pokles hladin zpomalen případně být rozkolísaný. V průběhu
následujících dnů očekáváme postupný pokles hladin.

V současné době neviduje SML významné škody, ani závady na komunikační síti ve městě Liberci.
V obci Nová Ves u Chrastavy je ohrožena průjezdnost krajské komunikace, jež prochází obcí.
Doporučujeme do obce nezajíždět, pokud to není nezbytně nutné.
Současně doporučujeme sledovat aktuální hydrometeorologickou situaci a předpověď počasí.
V souvislosti s vyhlášeným Stavem nouze je v provozu zvláštní informační linka Libereckého kraje na
tel. čísle: 486 226 999.
Občané se v případě problémů či ohrožení mohou obracet na telefony 485 244 871 nebo 602 482
318. Samozřejmě také na hasiče či policii. Informace o škodách na komunikační síti je možné sdělovat
na telefonním čísle: 602 411 283.
Aktualizované údaje najdou občané také na internetových stránkách Statutárního města Liberce:
www.liberec.cz

