Újezdní úřad Březina
Víta Nejedlého 692, 682 01

Vyškov, ID – 7q2b3ka

NAŘÍZENÍ
Újezdního úřadu Březina č. 11/2016
ze dne 30. září 2016,

kterým se dočasně stanoví režim vstupu a vjezdu na území vojenského újezdu Březina a
režim provozu na účelové komunikaci „LC Příhonská“ z moci úřední

Újezdní úřad Březina jako věcně příslušný správní úřad dle § 31 odst. 1 a § 33, odst. 1 písm. e) a
písm. i) 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
Úvodní ustanovení
1. Toto nařízení upravuje režim vstupu a vjezdu na území vojenského újezdu Březina v úseku
lesní cesty Příhonská (dále jen LC Příhonská) v části LS Žárovice a jeho ustanovení jsou závazná
pro všechny osoby pohybující se a vykonávající činnost na jeho území.
2. Stanovená opatření zajišťují potřeby zabezpečení koordinace výcviku vojsk a hospodářské
činnosti v újezdu a zejména zajištění průjezdu vozidel linkových autobusů a dopravní
obslužnosti v době uzavírky místní komunikace III/37745.
3. Toto nařízení dočasně upravuje režimová a bezpečnostní opatření na území vojenského
újezdu Březina, které jsou stanoveny Nařízením ÚÚř č. 10/2016.
4. V souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
republiky, ve znění pozdějších předpisů jsou osoby, kterým byl povolen vstup na území
vojenského újezdu Březina, povinny se před vstupem seznámit s aktuálními režimovými
a bezpečnostními opatřeními a dodržovat je.

ČÁST DRUHÁ
Čl. 2
Vymezení doby a místa
1. Tímto nařízením se upravuje režim vstupu a vjezdu na LC Příhonská (viz příloha č. 1) v době
od 5. října 2016 do 31. prosince 2016, která je určena jako objízdná trasa z důvodu opravy
místní komunikace III/37745 v obci Plumlov místní část Soběsuky směr obec Krumsín.
Čl. 3
Vymezení předmětu úpravy režimu vstupu a vjezdu
1. V době dle čl. 2, odst. 1 tohoto nařízení je povolen vjezd a průjezd po komunikaci LC
Příhonská vozidlům:
a) linkové autobusové dopravy Autodoprava Tesař, s.r.o. a FTL Prostějov, a.s.;
b) údržby Správy silnic Olomouckého kraje SÚ Jih;
c) Ministerstva obrany ČR, Armády ČR;
d) Vojenských lesů a statků ČR, s.p.;
e) Policie ČR, Vojenské policie;
f) s platným povolením, vydaným Újezdním úřadem Březina;
a současně je povolen vstup osobám, které se vozidly dle bodů a) až f) přepravují.
2. Vozidlům, která nejsou uvedena v odst. 1 je vjezd a průjezd po komunikaci LC Příhonská
zakázán.
3. Základní režim vstupu a pohybu osob je stanoven Nařízením č. 7/2016 a tímto nařízením není
upraven.
4. Na komunikaci LC Příhonská je nutné dodržovat zásady bezpečnosti provozu a vzhledem
k mimořádnému provozu je nezbytné pohybovat se s maximální opatrností.
Čl. 4
Vymezení úpravy provozu a stanovení přechodného dopravního značení
1. Přechodné dopravní značení, stanovené nařízením Odborem dopravy Magistrátu města
Prostějov č.j. PVMU 122337/2016 41 v rozsahu B1 + E13 s texty: „Mimo dopravní obslužnost“
a „Mimo vozidla AČR, PČR, VLS a s povolením újezdního úřadu“ je umístěno před vjezdem na
území vojenského újezdu Březina, tak aby byl zajištěn manévrovací prostor pro otáčení vozidel a
zajištěna bezpečnost dalšího provozu.
Umístění přechodného dopravního značení:
a) ve směru Plumlov – vojenský újezd na místní komunikaci v obci Plumlov, místní část
Žárovice v lokalitě za „kapličkou;
b) ve směru Krumsín – vojenský újezd před křižovatkou místních komunikací v lokalitě Osina.
Uvedené přechodné dopravní značení provádí zhotovitel opravy místní komunikace III/37745.
2. V době dle čl. 2, odst. 1 tohoto nařízení je na území vojenského újezdu zakázáno odstavovat
vozidla podél LC Příhonská, a to v celé její délce. Odstavit vozidlo lze pouze na vyhrazené
ploše, tj. v lokalitě pod hrází PPN Příhon.
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Umístění přechodného dopravního značení:
a) na pravé krajnici LC Příhonská za hranicí vojenského újezdu u obce Plumlov část Žárovice ve
směru jízdy na obec Krumsín, umístit přechodné DZ B28 – Zákaz zastavení + E8a – Začátek
úseku;
b) na pravé krajnici LC Příhonská za hranicí vojenského újezdu u obce Krumsín ve směru jízdy
na obec Plumlov část Žárovice, umístit přechodné DZ B28 – Zákaz zastavení + E8a – Začátek
úseku;
c) na pravé krajnici LC Příhonská na hranici vojenského újezdu u obce Krumsín ve směru jízdy
od obce Plumlov část Žárovice, umístit přechodné DZ B28 – Zákaz zastavení + E8c – Konec
úseku;
d) na pravé krajnici LC Příhonská na hranici vojenského újezdu u obce Plumlov část Žárovice ve
směru jízdy od obce Krumsín, umístit přechodné DZ B28 – Zákaz zastavení + E8c – Konec
úseku;
e) v místě pod hrází PPN Příhon umístit přechodné DZ IP 11a – Parkoviště.
3. Umístění přechodného dopravního značení dle bodu 2 provede ÚÚř Březina v součinnosti
s PS 0624 Vyškov.
ČÁST TŘETÍ
Čl. 5
Kontrolní činnost na území újezdu
1. Dodržování ustanovení tohoto nařízení na území újezdu kontroluje:
a) Vojenská policie a Policie České republiky;
b) přednosta újezdního úřadu a osoby, které pověřil;
c) další orgány v rozsahu stanoveném ve zvláštních právních předpisech.
2. Újezdní úřad na základě výsledků vlastní kontrolní činnosti nebo na základě výsledků
kontroly jiných kontrolních orgánů je oprávněn upozorňovat věcně příslušné organizační celky,
právnické a fyzické osoby, které působí na území újezdu, na nedostatky v jejich činnosti a dává
podněty k jejich odstranění, popř. nápravě.
3. Dosahuje-li intenzita porušování režimových a bezpečnostních opatření takového rozsahu, že
je ohroženo zdraví a bezpečnost osob nebo hrozí-li vznik značných majetkových škod, je
přednosta újezdního úřadu oprávněn vojenskou, hospodářskou nebo ostatní činnost přerušit
a vůči osobám, které porušily RBO učinit nezbytná opatření v souladu s platnými právními
předpisy, včetně uložení sankcí.
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Porušení režimu ochrany a vstupu do vojenského újezdu Březina, konkretizovaným tímto
nařízením, je důvodem k zahájení správního řízení ve věci projednání přestupku na úseku obrany
dle §43, odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích.
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2. Porušením ustanovení tohoto nařízení, je důvodem k zahájení správního řízení ve věci
projednání přestupku na úseku ostatních přestupků proti pořádku ve státní správě dle §46, odst. 1
zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích.
3. Toto nařízení nabývá účinnost dnem vyvěšení na úřední desce a je platné do 31.12.2016.
Ve Vyškově, dne 30. září 2016

Ing. Radek
Malaník

Digitálně podepsal Ing. Radek Malaník
DN: c=CZ, o=MINISTERSTVO OBRANY,
ou=1493, cn=Ing. Radek Malaník,
email=malanikr@army.cz,
title=přednosta Újezdního úřadu
Březina (2446510),
serialNumber=MPSV-1959572725
Datum: 2016.09.30 07:34:50 +02'00'

…………………………………
pplk. Ing. Radek MALANÍK
přednosta ÚÚř Březina
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Příloha č. 1 k Nařízení ÚÚř č. 11/2016
Upřesnění lokality úpravy režimu vstupu a vjezdu

x

o

x
o

Legenda k přechodnému dopravnímu značení:

o–

umístění přechodného DZ v souladu s rozhodnutím MMPV čj. PVMU 122337/2016 41:

X – umístění přechodného DZ v souladu s čl. 4, odst. 2 tohoto nařízení
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