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Odbor kancelář hejtmana 

 TISKOVÁ ZPRÁVA 
V Liberci 28. 9. 2010 

Povodňová situace v Libereckém kraji po uplynulé noci 

V noci bylo evakuováno v obci Přelánce deset lidí. Útočiště nalezli v domovech svých příbuzných. 
Počet evakuovaných v Libereckém kraji tedy vrostl na 28. Obec Višňová byla kolem 23. hodiny 
vysokou vodou doslova zcela odříznuta od světa poté, co byla zaplavena poslední přístupová silnice 
Předlánce - Višňová. Martin Sepp, náměstek hejtmana rozhodl na místo preventivně poslat vozidlo 
záchranné služby.  
"Rozhodnutí vyplynulo z dané situace. Nemůžeme riskovat a nechat tamní lidi bez lékařské péče a 
možnosti pomoci, v případě, kdy voda zabrání komukoli v vjezdu do postiženého území," míní 
Martin Sepp. 
 
Situace na vodním toku Smědá je nyní stabilní a hladina je na ústupu o cca 1 cm za hodinu. Silnice 
je již s opatrností průjezdná. V obcích Mníšek, Předlánce, Frýdlant v Čechách, Stráž pod Ralskem a 
Česká Lípa je hlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Těsně pod hranicí třetího stupně, ale stále 
ještě v limitech stupně druhého se nachází stav na Nise v Hrádku nad Nisou. Převážně druhý 
povodňový stupeň je na ostatních řekách (Chrastava, Železný Brod ...). Podle předpovědi modelu 
ALADIN mají srážkové aktivity zejména ve Frýdlantském výběžku trvat do odpoledních až 
večerních hodin. 
 
"Chtěl bych požádat lidi, aby pokud možno nejezdili do postižených oblastí. Doporučuji také 
sledovat média, která neustále přinášejí aktuální informace o dění," říká Martin Sepp.  
"V postižených oblastech jsou samozřejmě posíleny policejní hlídky, které monitorují dopravní 
situaci a zajišťují bezpečnost občanů," doplňuje náměstek Sepp.  
 
Krajská povodňová komise upozorňuje občany, že informace o stavu toků podává Povodí 
Labe na telefonním čísle 495 088 730 a  Povodí Ohře na tel. 606 757 472. 
 

Mgr. Jiří Langer 
                                                                                                                          tiskový mluvčí 

                                                                  Libereckého kraje 

 


