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V ý n o s . č. 13/2015
.

Újezdního úřadu
vojenského újezdu Březina
Přednosta Újezdního úřadu Vojenského újezdu Březina vydává dne
4. září 2015 v souladu s § 37 odstavec 2, písmeno b) a § 37, odstavec 3 zákona
číslo 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky ve znění pozdějších
předpisů tento výnos ke stanovení úpravy provozu na neveřejných účelových
komunikacích v souvislosti s umístěním pevných mechanických zábran (dále
jen PMZ), jako doplněk č. 2 k výnosu č. 10/2012.

čl. 1
Úprava provozu na účelových komunikacích a
umístění PMZ na účelových komunikacích
Doplňuji a upravuji čl. 1 výnosu č. 10/2012 ve znění výnosu č. 1/2014,
kterým jsem stanovil úpravu provozu na účelových komunikacích na území
vojenského újezdu Březina takto:
1.1.

povoluji umístění PMZ v kritických bodech na účelových komunikacích
dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto výnosu;

1.2.

příloha č. 1 a příloha č. 2 jsou platné v úplném znění a jsou nedílnou
součástí tohoto výnosu.

čl. 2
Organizační opatření, režim uzavírání a manipulace s klíči
2.1.

organizační opatření, režim uzavírání a manipulace s klíči nejsou tímto
výnosem dotčeny a platí v rozsahu výnosu č. 10/2012 ve znění výnosu č.
1/2014 beze změn.
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čl. 3
Odůvodnění
Tento výnos je doplňkem výnosu č. 10/2012 ve znění výnosu č. 1/2014,
který byl vydán s cílem povolit umístění PMZ na území vojenského újezdu
Březina z důvodu zamezení páchání přestupků (pytláctví, nelegální skládky
komunálního odpadu apod.), trestní činnosti (krádeže majetku ve vlastnictví
subjektů působících na území vojenského újezdu) a eliminace výskytu
poškozování půdního fondu, lesa a ostatního životního prostřední.

čl. 4
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Na tento výnos se podle § 39 odstavec 3 zákona číslo 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany České republiky ve znění pozdějších předpisů nevztahuje
správní řád.
Tento výnos upravuje a doplňuje znění výnosu č. 10/2012 ve znění
výnosu č. 1/2014.
Příloha č. 1 – Seznam parcel a katastrálních území vojenského újezdu
Březina, na kterých jsou umístěny PMZ ruší přílohu č. 1 k VP č. 1/2014 a je
v úplném znění.
Příloha č. 2 – Grafické zobrazení umístění PMZ – ruší přílohu č. 2 VP č.
1/2014 a v úplném znění obsahuje kompletní zápis o umístění v terénu.

čl. 5
Účinnost
Tento výnos nabývá účinnosti dnem 4. září 2015 a je platný do odvolání.
Ve Vyškově dne 4. září 2015
Přednosta
podplukovník Ing. Radek MALANÍK

Ing. Radek
Malaník
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