Újezdní úřad Březina
Víta Nejedlého 692, 682 01

Vyškov, ID – 7q2b3ka

NAŘÍZENÍ
Újezdního úřadu Březina č. 1/2017
ze dne 20. března 2017,

kterým se doplňuje Nařízení ÚÚř Březina č. 10/2016 ze dne 23. září 2016, ve znění Nařízení
ÚÚř Březina č. 12/2016 ze dne 22. listopadu 2016, a jímž jsou stanovena 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 doplňuje část čtvrtou Nařízení ÚÚř Březina č. 10 ze dne 23.9.2016 ve znění
Nařízení ÚÚř Březina č. 12 ze dne 22.11.2016 (dále jen NÚÚř), jímž jsou upravena 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.
2. Stanovená opatření reflektují dohodu mezi ÚÚř Březina a obcemi a respektují potřeby
zabezpečení výcviku vojsk a hospodářské činnosti v újezdu a zejména zajištění bezpečnosti osob
a ochrany majetku.
3. Ostatní ustanovení NÚÚř zůstávají zachována a platná beze změn.
4. Režimová a bezpečnostní opatření jsou újezdním úřadem vyhlášena formou nařízení, které je
zveřejněno na úřední desce a webových stránkách újezdního úřadu.

ČÁST DRUHÁ
Režimová opatření
Čl. 2
1. Do článku 7, část čtvrtá se do bodu 7 doplňuje plocha označena písmenem C), ve znění:
C) Lesní cesta mezi obcemi Zelená Hora a Radslavice procházející p.č. 124 a 127 v k.ú. Kotáry
v lokalitě „Pod Zelenkou“, jejíž průběh začíná na hranici újezdu u p.č. 177/1 v k.ú. Zelená
Hora na Moravě a končí na hranici újezdu u p.č. 468/13 v k.ú. Radslavice u Vyškova;

Čl. 3
1. V článku 8, část čtvrtá se upravuje bod 4. takto:
„4. Do dočasně zpřístupněných částí (dle čl. 7, bod 5) je vstup osob a vjezd cyklistů povolen
v pátek od 15:00 h do 22:00 h, v sobotu, neděli a ve státem uznané svátky od 06:00 h do 22:00 h;
do těchto prostor může osoba v uvedené době vstoupit bez povolení újezdního úřadu.
Vjezd a pohyb cyklistů na území újezdu je na vlastní nebezpečí. Cyklisté mohou vjíždět na lesní
cesty a zpevněné účelové komunikace.
Vjezd motorovými vozidly, včetně motocyklů a čtyřkolek je do těchto prostorů zakázán.
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Před vstupem do dočasně zpřístupněných částí je řidič povinen vozidlo odstavit pouze na
odstavných plochách, která jsou vymezena na hranicích újezdu a jsou označena dopravní
značkou IP 12 – Vyhrazené parkoviště s dodatkem čísla odstavné plochy. Tyto odstavné plochy
nejsou hlídaná ani placená parkoviště.
Vnitřní hranice dočasně zpřístupněného prostoru je vyznačena výstražnou tabulí:

POZOR VÝCVIK
PŘÍSNÝ
ZÁKAZ VSTUPU
………………………………………………………………….a“

ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení
Čl. 4
Toto nařízení nabývá účinnost dnem vyhlášení na úřední desce a je platné do odvolání.
Ve Vyškově, dne 20. března 2017

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: 2017.03.20 15:41:16 +01'00'

…………………………………
pplk. Ing. Radek MALANÍK
přednosta ÚÚř Březina
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