Újezdní úřad Březina
Víta Nejedlého 692, 682 01

Vyškov, ID – 7q2b3ka

NAŘÍZENÍ
Újezdního úřadu Březina č. 11/2017
ze dne 12. října 2017,

kterým se dočasně upravují režimová a bezpečnostní opatření na území vojenského újezdu
Březina
Újezdní úřad Březina jako věcně příslušný správní úřad dle § 31 odst. 1 a § 33, odst. 1 písm. e)
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 režimová a bezpečnostní opatření na území vojenského újezdu Březina
a jeho ustanovení jsou závazná pro všechny osoby pohybující se a vykonávající činnost na jeho
území. Stanovená opatření reflektují potřeby zabezpečení hospodářské činnosti na PPN R-13.
2. 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.
3. Režimová a bezpečnostní opatření jsou újezdním úřadem vyhlášena formou nařízení, které je
zveřejněno na úřední desce a webových stránkách újezdního úřadu.
ČÁST DRUHÁ
Čl. 2
Vymezení dočasné úpravy režimových a bezpečnostních opatření
1. Dne 20. října 2017 v době od 08:00 h do 17:00 h se ve vojenském újezdu Březina dočasně
zpřístupňuje neveřejná účelová komunikace v k.ú. Pulkava, a to v úseku od hranic vojenského
újezdu u obce Myslejovice, podél PPN R-13 po hranici vojenského újedu u obce Podivice.
2. Současně se v tutéž dobu zpřístupňuje i ostatní travnatá a zpevněná plocha v okolí PPN R-13,
hráz PPN R-13.

3. Dočasné zpřístupnění je umožněno v souvislosti s výlovem PPN R-13, který probíhá
v souladu s plánem hospodářské činnosti VLS ČR, s.p. divize Plumlov.
4. Vyobrazení zpřístupněného prostoru a příslušné komunikace je uvedeno v příloze tohoto
výnosu (přílohy č. 1).
ČÁST TŘETÍ
Čl. 3
Organizační opatření
1. V dobu vymezenou dle čl. 2 odst. 1 je možné vstupovat a vjíždět motorovými vozidly
bez povolení újezdního úřadu.
2. Vstupující osoby nesmí svým pohybem na uvedené komunikaci omezovat ostatní provoz
a činnost AČR nebo VLS a jsou povinny uposlechnout pokynů a příkazů orgánů VP, Policie ČR
a osob, které provádí kontrolní a dopravně regulační činnost.
3. Vjezd a pohyb motorových vozidel je možné pouze po zpevněné neveřejné účelové
komunikaci. Řidič je povinen odstavit vozidlo na zpevněné ploše, tak aby nepřekáželo dalšímu
provozu a činnosti AČR nebo VLS.
4. Kontrolní činnost dodržování ustanovení tohoto nařízení je oprávněn provádět:
a) přednosta újezdního úřadu,
b) Vojenská policie AČR,
c) Policie České republiky,
d) osoby, které přednosta újezdního úřadu prováděním kontrol pověřil,
e) další orgány v rozsahu stanoveném ve zvláštních právních předpisech (např. Lesní stráž, Stráž
ochrany přírody apod.)
5. Mimo dočasně zpřístupněný prostor je zakázáno vybočovat a vstupovat bez povolení
Újezdního úřadu Březina;
6. Při vstupu musí osoby věnovat zvýšenou pozornost silničnímu provozu, šířka komunikace
v některých místech neumožňuje bezpečné míjení s vojenskou technikou a vozidly zajišťujícími
hospodářskou činnost. Komunikace je udržována ve sjízdném stavu pouze účelově podle potřeb
vojenské správy a VLS ČR, s.p. Praha, divize Plumlov;
7. Osoby musí zachovávat základní pravidla bezpečnosti pohybu ve vojenském újezdu, zejména
se nesmějí dotýkat nalezených neznámých předmětů a součástí vojenské výzbroje či techniky.
O takovém nálezu jsou povinni ihned informovat orgány VP Olomouc (+420 973 403 158),
případně Policii ČR (158);
8. Na zpřístupněných komunikacích a prostorách vojenského újezdu trvale platí:
a) zákaz volného rozdělávání ohně, vyjma regulovaného ohniště pro potřeby výlovu;
b) zákaz vstupu se psy a volné pobíhání psů;
c) povinnost vstupujících osob respektovat místní úpravy dané dopravním a jiným značením;
d) povinnost dodržovat ustanovení zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
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9. Tímto nařízením se nemění hranice vojenského újezdu Březina. Zpřístupněná komunikace
a prostor zůstávají nadále jeho součástí.
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Tímto nařízením nejsou dotčena platná režimová a bezpečnostní opatření stanovená
Nařízením č. 7/2017 ze dne 17.7.2017.
2. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce Újezdního úřadu Březina
a je platné do 21. října 2017
Ev.č. 1/90-7/2017-1493

podepsal
Ing. Radek Digitálně
Ing. Radek Malaník
2017.10.12
Malaník Datum:
14:52:11 +02'00'

…………………………………
pplk. Ing. Radek MALANÍK
přednosta ÚÚř Březina
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Újezdní úřad Březina
Víta Nejedlého 692, 682 01

Vyškov, ID – 7q2b3ka

Příloha č. 1 k Nařízení č. 11/2017 ze dne 12.10.2017

Grafické zobrazení dočasně zpřístupněného komunikace:
MYSLEJOVICE

PPN R-13

PODIVICE

Směr MYSLEJOVICE

PPN R13

Směr PODIVICE

