Újezdní úřad Březina
Víta Nejedlého 692, 682 01

Vyškov, ID – 7q2b3ka

NAŘÍZENÍ
Újezdního úřadu Březina č. 8/2016
ze dne 12. srpna 2016,
kterým se doplňuje Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 5/2016 ze dne 29. července 2016,
které stanovuje dočasnou úprava provozu na neveřejných účelových komunikacích
na území vojenského újezdu Březina
Újezdní úřad Březina jako věcně příslušný správní úřad dle § 31 odst. 1 a § 33, odst. 1 písm. h)
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
a místně příslušný podle § 6 odst. 2 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy,
o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů
(zákon o hranicích vojenských újezdů), vydává toto nařízení:
ČÁST PRVNÍ
Čl. 1
Úprava čl. 5 Nařízení ÚÚř č. 5/2016
Dočasné omezení provozu na neveřejné účelové komunikaci
CE 06-33-19-402
„Páteřní komunikace“
1. Z technických a provozních důvodů upravuji dobu omezení provozu, stanovenou Nařízením
ÚÚř č. 5/2016 takto:
1.1. v čl. 5/2016 bod 1.1. - nově stanovuji dobu úpravy provozu v úseku propustku tzv.
Žondrovy louky a v úseku propustku za křižovatkou ÚK s lesní cestou tzv. Panáčkova ve
směru na VC Myslejovice, vždy v délce max. 100 m jednosměrným provozem, a to
v době od 4.8. do 7.10.2016;
1.2. v čl. 5/2016 bod 1.4. - nově stanovuji dobu úprava provozu přenosným dopravním
značením, a to v době 4.8.2016 až 7.10.2016 v lokalitách propustků.
2. Ostatní ustanovení článků Nařízení č. 5/2016 zůstávají beze změn.
ČÁST DRUHÁ
Závěrečná ustanovení
Čl. 2
Toto nařízení nabývá účinnost dne 12. srpna 2016 a je platné do 10. října 2016.
Ve Vyškově, dne 12. srpna 2016

Ing. Radek
Malaník
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