Litovel – krizový stav
Dne 9. 6. 2004 v době od 16:42 do 16:49 hodin (v délce 7 minut) prošla městem Litovel
větrná smršť. Tato větrná smršť byla později pracovníky Českého hydrometeorologického
ústavu v Brně označena jako tornádo 3 stupně. Rychlost větru v tomto případě dosahuje
71 – 92 m/s (velké škody, stromy vytrhány z kořenů nebo přelomeny, ničeny domy a jiné
budovy).
Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (dále
jen OPIS) informovalo o této mimořádné události v 17:10 hodin hejtmana Olomouckého
kraje, Ing. Jana Březinu (předseda BROK) a vedoucí oddělení krizového řízení, Alenu
Hložkovou (tajemník BROK). V 18 hodin se na postižené území dostavil hejtman OK,
vedoucí oddělení krizového řízení a společně s ředitelem Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje plk. Ing. Jiřím Horáčkem (dále jen HZS OK) prošli celé postižené
území.
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a ulici Nábřeží. Po zhodnocení mimořádné události se hejtman Olomouckého kraje
rozhodl svolat Bezpečnostní radu Olomouckého kraje (dále jen BROK). BROK byla
svolána prostřednictvím OPISu na 20:30 hodin.
Předseda BROK informoval o situaci v Litovli a vyzval přítomné k diskusi
o případném vyhlášení „krizového stavu – stavu nebezpečí“ dle § 3 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) pro část
území Olomouckého kraje. Stav nebezpečí může být vyhlášen, jsou-li v případě živelní
pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy
životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného
rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek
integrovaného záchranného systému. Stav nebezpečí může hejtman kraje vyhlásit
pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část na dobu
nejdéle 30 dnů. V prvních dnech bylo uvažováno, zda bude 30 denní lhůta dostatečná pro
likvidaci následků krizové situace.
Do diskuse se zapojil i starosta města Litovel, MVDr. Vojtěch Grézl a místostarosta města
Litovel Mgr. Blahoslav Papajk, kteří podpořili možnost vyhlášení stavu nebezpečí pro
město Litovel. Stav nebezpečí byl ve 21:15 hodin vyhlášen především z důvodu možné
regulace území a zvláštního režimu v postiženém katastrálním území Litovel
a katastrálním území Chořelice.
Od 10. 6. 2004 začal na Městském úřadě v Litovli pracovat Krizový štáb Olomouckého
kraje (dále jen KŠOK). Krizový štáb je výkonný orgán krizového řízení, který svolává
hejtman kraje v případě, že je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do
působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část. KŠOK pracoval ve městě Litovel
od 10. 6. 2004 do 16. 6. 2004. „Krizový stav – stav nebezpečí“ byl hejtmanem
Olomouckého kraje dne 16. 6. 2004 ve 13:15 hodin zrušen.
Z jednotlivých jednání byly pořizovány zápisy, které jsou zveřejněny na webových
stránkách Olomouckého kraje společně s fotografiemi z postiženého území
a vydaným rozhodnutím hejtmana OK o vyhlášení a zrušení krizového stavu, včetně
mapové přílohy.

Největším problémem bezprostředně po ničivém tornádu bylo:
a)

spojení – telefony nešly 30 minut;

b)

zprovoznění dodávky elektrické energie pro jednání Krizového štábu města
Litovel na Městském úřadu v Litovli – 2 hodiny;

Pro potřeby Krizového štábu města Litovel navrhujeme vyčlenit příspěvek na vybavení ve
výši 200.000 Kč (elektrocentrála, radiostanice atd.). Částka bude hrazena z rozpočtu roku
2004 ORJ 2 – kancelář hejtmana (rezerva pro krizové řízení: § 5273, pol. 5901). Skutečné
čerpání bude realizováno v souladu s rozpočtovou změnou (rozpouštění rezervy)
na § 5212, pol. 5321 (150 tis. Kč - radiostanice) a § 5212, pol. 6341 (50 tis. Kč –
elektrocentrála).
Město Litovel bylo v průběhu let 1997 – 2004 postiženo mnoha dalšími živelními
pohromami: v roce 1997 a lednu 2003 povodně, červenec 2003 krupobití, červen 2004
tornádo.
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