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NAŘÍZENÍ 

Újezdního úřadu Březina č. 10/2016 

ze dne 23. září 2016, 

 

kterým se stanoví režimová a bezpečnostní opatření na území vojenského újezdu Březina 

a kterým se v celém rozsahu nahrazuje Nařízení Újezdního úřadu Březina č. 7/2016 ze dne 

9. srpna 2016 

 

 

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 výcviku vojsk a hospodářské činnosti 

v újezdu a zejména zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. 

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. 
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Čl. 2 

Definice základních pojmů 

Pro potřeby tohoto nařízení jsou definovány tyto základní pojmy:  

1. Režimová opatření (dále jen RO): vymezení pravidel a zásad újezdním úřadem směřujících 

k zabezpečení výcviku, hospodářské a další oprávněné činnosti s cílem zajištění bezpečnosti 

všech osob, které se na území vojenského újezdu pohybují v daném prostoru a čase.  

2. Bezpečnostní opatření (dále jen BO): vymezení zásad, kterých cílem je zajistit ochranu 

zdraví a života osob a ochranu majetku při výcviku vojsk a dalších činnostech, platnými 

vnitřními předpisy MO, nařízením újezdního úřadu a dalšími předpisy.  

3. Vstup na území újezdu: zjevné překonání hranice újezdu fyzickou osobou v kterémkoli bodě 

obvodu hranice, bez ohledu na to zda se jedná o komunikaci nebo místo mimo komunikaci vždy 

směrem na území újezdu, přičemž hranice byla překonána pěšky, za použití technických nebo 

jiných prostředků (např. kolo, vozidlo, zvíře), které jsou využívány k přepravě lidí, zvířat nebo 

materiálu po komunikacích nebo v terénu.  

4. Pohyb na území újezdu: přítomnost a činnost fyzické nebo právnické osoby na území újezdu. 

5. Porušení režimových a bezpečnostních opatření (dále jen RBO): jakákoli činnost 

fyzických a právnických osob, která je v rozporu s platnými právními předpisy a vyhlášenými 

RBO. 

6. Ohrožený prostor: je prostor ohrožený zbraní nebo prováděním ostrého trhání: 

 do kterého mohou při střelecké činnosti dopadnout střely, fragmenty trhaného materiálu 

(likvidované nevybuchlé munice) nebo jejich části (střepiny) s nadlimitní energií 

postačující ke zranění nekrytých a nechráněných osob a zvířat, popř. k poškození majetku; 

 ve kterém mohou být osoby a zvířata ohroženy jinými riziky vznikajícími při střelbě 

a trhacích pracích, nebo při použití zbraní (hluk, účinek plynů uvolněných výstřelem 

a ostrém trhání, ozáření, dopady fragmentů munice a trhaného materiálu, prázdných 

kontejnerů střel apod.). 

V prostoru ohroženém zbraní se mohou pohybovat pouze osoby se souhlasem řídícího 

(vedoucího) střelby (obsluhy, palební rozhodčí a velitelé organické jednotky apod.) a další 

oprávněné osoby v souladu s platnými rezortními předpisy a nařízeními. 

7. Prostor ohrožený zbraní (WDZ – Weapon Danger Zone): je vymezený trojrozměrný prostor, 

který je vystaven účinkům střelby a nebezpečným dopadům fragmentů munice a trhaného 

materiálu za normálních podmínek střelby. Je zde přijatelně nízká pravděpodobnost, že munice, 

fragmenty uvolněné střelbou a ostrým trháním, submunice nebo uvolněné zbytky mohou tento 

prostor opustit. Při jeho vymezování se nezahrnují hrubé lidské chyby, které vzniknou při 

přípravě střelecké činnosti nebo během ní. 

8. Trvalé ohrožené prostory: části újezdu se zdůrazněním zákazu vstupu a nebezpečím ohrožení 

života; jsou to cílové a dopadové plochy, střelnice a speciální cvičiště. Tyto se v terénu vyznačují 

trvale. 
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9. Dočasné ohrožené prostory: části újezdu se zdůrazněním zákazu vstupu nebezpečím ohrožení 

života; jsou to prostory výcviku vojsk, zejména při bojových střelbách, která se uzavírají na dobu 

nezbytně nutnou a v terénu se vyznačují dočasně zábranou pro označení uzavírky 

na komunikacích (závorové břevno) nebo přenosnými výstražnými tabulkami a dopravními 

značkami. 

10. Dočasně zpřístupněné prostory: okrajové části území újezdu, do kterých je možné vstup 

povolit v jednoznačně stanovených časových úsecích. Velikost prostorů a režim vstupu (časový 

interval, kdy lze na území vstupovat bez vydání průkazky k povolení vstupu) jsou definovány 

nařízením újezdního úřadu. V terénu je vnitřní hranice těchto prostorů označena výstražnými 

tabulemi.  

11. Režimová komunikace: neveřejná účelová komunikace ve vojenském újezdu, na které je 

režim provozu upraven v závislosti na prováděné činnosti vojsk, tj. od volného průjezdu přes 

omezení až po úplné uzavření komunikace. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Vstup na území vojenského újezdu 

Čl. 3 

Vstup na území újezdu je bez povolení újezdního úřadu zakázán
1
. 

Čl. 4 

Povolení ke vstupu na území újezdu vydává újezdní úřad
2
 takto: 

1. Trvale je vstup povolen:  

- příslušníkům ozbrojených sil a součástí Ministerstva obrany vykonávajícím výcvik 

ve vojenském újezdu a příslušníkům ozbrojených sil cizích států, kteří se účastní 

součinnostních cvičení nebo provádí samostatný výcvik na základě dohody uzavřené 

s Ministerstvem obrany; 

- příslušníkům dalších složek státu, které mají povolen výcvik ve vojenském újezdu na základě 

smlouvy s Ministerstvem; jedná se o Policii ČR, jednotky celní správy Ministerstva financí 

ČR, justiční stráže a vězeňské služby Ministerstva spravedlnosti ČR, jednotek HZS a ZZS; 

- zaměstnancům Ministerstva obrany, v době plnění služebních nebo pracovních 

úkolů na základě vnitřního předpisu Ministerstva obrany; 

- příslušníkům Ministerstva vnitra, při plnění služebních a pracovních úkolů; jedná se 

o příslušníky Policie ČR při výkonu kontrolní činnosti, dopravně pořádkových hlídek a při 

provádění dalších úkonů; 

                                                           
1 § 37 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění dalších předpisů 
 
2 § 38 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění dalších předpisů. 
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- osobám, které se účastní přímého zásahu jednotek IZS; 

- vozidlům rezortu Ministerstva obrany, VLS ČR, s. p., Policie ČR a ozbrojených sil cizích 

států, kteří se účastní součinnostních cvičení nebo provádí samostatný výcvik na základě 

dohody uzavřené s Ministerstvem obrany;  

- vozidlům organizačních složek státu, která mají povolen výcvik ve vojenském újezdu 

na základě smlouvy s Ministerstvem obrany, nebo plní úkoly při mimořádných událostech 

(živelná pohroma, nehoda, atd.); příslušnost k jednotlivé složce státu se prokazuje stálým 

označením dle zákonných norem (Policie ČR, ZZS, HZS) nebo dokumentací vozidla 

a technického prostředku. 

2. Dočasně je vstup povolen: 

- fyzickým a právnickým osobám (vozidlům), které obdržely povolení ke vstupu vydané 

újezdním úřadem, v souladu se stanovenými podmínkami (lokalita vstupu a pobytu, doba 

pobytu a druh činnosti); 

- povolení ke vstupu a vjezdu na území újezdu, může vydat újezdní úřad formou: 

a) hromadného povolení (dále jen HPVV) na nezbytně nutnou dobu s platností max. do 1 roku: 

- osobám plnícím dodávky nebo služby ve prospěch cvičících vojsk, organizačních útvarů 

Ministerstva obrany, nebo právnických osob založených nebo zřízených Ministerstvem 

obrany; 

- osobám vykonávajícím činnosti, které souvisí s hospodářským využíváním újezdu; 

- osobám účastnících se organizovaných návštěv u cvičících vojsk, u organizačních útvarů 

Ministerstva obrany nebo u právnických osob založených nebo zřízených Ministerstvem 

obrany, účastníkům pietních akcí, exkurzí a dalších akcí např. návštěvy potomků 

starousedlíků, klubů vojenských důchodců, rekreačních pobytů v zařízeních na území 

újezdu apod.); 

b) dlouhodobé průkazky s platností na dobu až 5 let (dále jen PVV): 

- osobám s místem výkonu práce na území vojenského újezdu; 

- obyvatelům žijícím na území vyčleněných z vojenských újezdů v rámci optimalizace VÚ 

z důvodu průjezdu; 

- dalším osobám ve zvláštních případech, například k výkonu práva myslivosti, rybolovu, 

plnění výzkumných úkolů řízených státem, nebo které jsou v zájmu Ministerstva obrany. 

3. Újezdní úřad je oprávněn vyžadovat k žádosti o povolení vstupu dokumenty dokládající 

oprávněnost žádosti. 

4. Na vydání povolení ke vstupu není právní nárok. 

 

 



5 

 

Čl. 5 

1. Všechny osoby vstupující na území vojenského újezdu jsou povinny se seznámit 

s aktuálními bezpečnostními a režimovými opatřeními stanovenými újezdním úřadem.  

2. Za poučení a bezpečnost cvičících zodpovídá velitel nebo funkcionář, který výcvik nebo 

činnost organizuje.  

3. Při vydání povolení ke vstupu újezdní úřad seznámí osobu, které bylo povolení vydáno, 

s režimovými a bezpečnostními opatřeními při pohybu v újezdu. Poučení a vydání povolení 

ke vstupu se provádí výhradně na újezdním úřadě při přímém osobním jednání s pověřeným 

zaměstnancem újezdního úřadu. Hromadná povolení k pracovní činnosti lze vyřizovat 

elektronicky. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Bezpečnostní opatření 

Čl. 6 

1. Všechny osoby vstupující osoby na území jsou povinny zejména: 

a) vstupovat na území újezdu pouze za tím účelem, pro který bylo povolení vydáno 

a pohybovat se výhradně v prostorech a časech, které jsou v povolení vymezeny; 

b) při povolení vjezdu motorovými vozidly dodržovat na celém území vojenského újezdu 

max. rychlost 60 km/hod, pokud není dopravním značením stanoveno jinak, pohybovat se 

po stanovených trasách a vozidla odstavovat výhradně na určených místech; 

c) respektovat všechna omezení vstupu do prostorů označených výstražnými tabulemi nebo 

uzavřených závorami, nebo do kterých je jinak přístup uzavřen z důvodů využívání újezdu 

k vojenským nebo hospodářským účelům;  

d) uposlechnout výzvy vojenských a policejních orgánů, lesní stráže, vodní stráže, stráže 

ochrany přírody a krajiny, myslivecké stráže, rybářské stráže a osob, které újezdní úřad 

pověřil výkonem kontroly vstupu na území újezdu. Na požádání uvedených orgánů prokázat 

svoji totožnost a předložit průkazku ke vstupu na území újezdu společně s občanským 

průkazem. Tyto orgány jsou oprávněny kontrolovat i přepravovaný náklad, včetně 

průvodních dokladů k nákladu;      

e) zdržet se v případě nálezu nevybuchlé munice nebo jiného vojenského materiálu 

jakékoliv manipulace s nimi a nález bezodkladně ohlásit dozorčí směně VP na tel. +420 

973 403 158 nebo PČR na tísňovou linku 112; 

f) před každým vstupem na území újezdu se informovat o aktuálních režimových 

a bezpečnostních opatřeních a respektovat je. Tyto informace lze získat na úředních deskách 

újezdního úřadu a na tel. číslech +420 973 451 841 až 849, nebo na webových stránkách 

úřadu www.vojujezd-brezina.cz.  

 

http://www.vojujezd-brezina.cz/
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2. Na území vojenského újezdu je přísně zakázáno: 

a) vstupovat a vjíždět na cílové a dopadové plochy vojenských střelnic a cvičišť; 

b) vjíždět terénními vozidly, motocykly a čtyřkolkami do volného terénu; 

c) létání s modely letadel a s drony nad územím vojenského újezdu; 

d) fotografování a pořizování obrazového záznamu;  

e) rozdělávat ohně, tábořit a nocovat ve volné přírodě; 

f) v létě koupání a v zimě bruslení na všech vodních nádržích. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Režimová opatření 

Čl. 7 

Členění území vojenského újezdu Březina 

1. Území vojenského újezdu Březina se z hlediska výcviku vojsk a hospodářské činnosti člení 

na: 

a) Plochy výcvikových zařízení – speciální cvičiště, střelnice, dopadové a cílové plochy, 

logistické objekty, účelové neveřejné komunikace; 

b) ohrožené prostory; 

 trvale ohrožené prostory jsou cílové a dopadové plochy, prostory cvičišť; 

 dočasně ohrožené prostory jsou prostory uzavírané při střelbách a ostrém trhání; 

c) Plochy určené k hospodářské činnosti VLS ČR, s.p., divize Plumlov – lesní a ostatní 

plochy 

2. Území vojenského újezdu Březina se z hlediska polohopisného a orientačního člení na: 

a) lesní správu Rychtářov 

b) lesní správu Myslejovice 

c) lesní správu Žárovice 

3. Území vojenského újezdu Březina se z hlediska režimu vstupu člení na: 

a) prostory s trvalým zákazem vstupu – speciální cvičiště, střelnice, dopadové a cílové 

plochy, logistické objekty, ostatní objekty důležité pro obranu státu; 

b) dočasně zpřístupněné prostory – okrajové části území újezdu, kde je ve vymezené době a 

za stanovených režimových opatření, vstup možný bez povolení; z důvodu zabezpečení 

potřeb výcviku, lze nařízením újezdního úřadu zpřístupnění zrušit; 

c) trvale zpřístupněné prostory – komunikace II. a III. třídy procházející územím újezdu, 

cyklotrasy; v nezbytně nutných případech, z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku 

lze tyto prostory pro veřejnost uzavřít; 
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4. Území vojenského újezdu Březina se z hlediska katastrálního člení na: 

a) katastrální území Žbánov 

b) katastrální území Osina 

c) katastrální území Pulkava 

d) katastrální území Kotáry 

e) katastrální území Stříbrná u Březina 

f) katastrální území Doubrava u Březina 

 

Obr. 1 – členění území vojenského újezdu Březina dle bodů 1-3 
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5. Dočasně zpřístupněné prostory (dále jen DZP) podrobně: 

A) Vápenný žleb      Popis plochy a hranic DZP A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Novosadská       Popis plochy a hranic DZP B: 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jihozápadní výběžek vojenského újezdu; DZP 

je ohraničen jižně, západně a severně hranicí 

vojenského újezdu a východně kopíruje 

účelovou komunikaci od hranic újezdu u obce 

Vyškov, místní část Rychtářov směr Kamenná 

chaloupka dále po bezejmenné lesní cestě 

směr Vápenný žleb, po které pokračuje 

k hranici újezdu u obce Studnice 

Západní okrajová část; DZP je ohraničen 

západně hranicí vojenského újezdu od obce 

Studnice u hájovny Kluč až po hranici 

vojenského újezdu u obce Drahany v místě 

protínání s komunikací II/377; severně je 

ohraničen úsekem komunikace II/377 po 

odbočku na neveřejnou účelovou komunikaci 

tzv. Novosadskou spojku, dále po Novosadské 

spojce a neveřejné účelové komunikaci tzv. 

Hanácká cesta; východně a jižně je ohraničen 

lesními průseky ve vzdálenosti cca 200 až 400 

m od hranic obce Nové Sady, dále protíná tzv. 

Myslivcův žleb, Novosadský žleb, Baranskou 

cestu a pokračuje po lesních průsecích a 

bezejmenné lesní cestě k hájovně Kluč u obce 

Studnice 
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C) Andílková      Popis plochy a hranic DZP C:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Repešský žleb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis plochy a hranic DZP D: 

 

 

 

 

 

Západní okrajová část; DZP je ohraničen 

západně hranicí vojenského újezdu od obce 

Drahany u komunikace II/377 až po hranici 

vojenského újezdu u obce Bousín; severně je 

ohraničen bezejmennou lesní cestou a lesní 

cestou tzv. Nová cesta, východně je ohraničen 

lesní cestou tzv. Andílkova až po křížení s lesní 

cestou tzv. Drahanská cesta, po které dále 

pokračuje až ke komunikaci II/377 

Severní okrajová část; DZP je ohraničen západně, severně a východně hranicí vojenského újezdu od 

obce Bousín, místní část Repechy od neveřejné účelové komunikace tzv. Repešský žleb až po obec 

Plumlov, místní část Hamry, po vjezd na neveřejnou účelovou komunikaci tzv. Repešský žleb; jižně 

je v celé délce ohraničen neveřejnou účelovou komunikací tzv. Repešský žleb až po hranici újezdu u 

obce Bousín, místní část Repechy 
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E) Příhonská      Popis plochy a hranic DZP E: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) Kaňačka       Popis plochy a hranic DZP F: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) Podivická      Popis plochy a hranic DZP G:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Východní okrajová část; DZP je ohraničen 

severně, východně a jižně hranicí vojenského 

újezdu od obce Pumlov, místní část Žárovice 

až po hranici vojenského újezdu u obce 

Krumsín; západně je ohraničen neveřejnou 

účelovou komunikací tzv. Příhonská cesta od 

hranice újezdu u chaty Osinka až po hranici 

újezdu u obce Pumlov, místní část Žárovice 

   

Východní okrajová část; DZP je ohraničen 

východně hranicí vojenského újezdu od obce 

Prostějovičky až po hranici vojenského újezdu 

u obce Myslejovice; jižně a západně je 

ohraničen lesní cestou tzv. Srdečníky, kolem 

chaty Wintrovka, dále lesní cestě tzv. Lesní 

cesta, severně je ohraničen lesní cestou tzv. 

Studenec až po hranice újezdu u obce 

Prostějovičky 

   

Jihovýchodní okrajová část; DZP je ohraničen 

severně, východně a jižně hranicí vojenského 

újezdu od místa protínání s komunikací 

II/37731 u obce Podivice až po hranici 

vojenského újezdu u protínání s komunikací 

II/37731 u obce Zelená Hora; západně je 

ohraničen komunikací II/37731 od hranic 

újezdu u obce Zelená Hora až po hranici 

újezdu u obce Podivice   
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H) Zelenohorská      Popis plochy a hranic DZP H: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Studnická      Popis plochy a hranic DZP I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jihovýchodní okrajová část; DZP je ohraničen 

severně, východně a jižně hranicí vojenského 

újezdu od místa protínání s neveřejnou 

účelovou komunikací tzv. Kotárská cesta u 

obce Zelená Hora až po hranici vojenského 

újezdu u protínání s bezejmennou lesní 

cestou pod obcí Zelená Hora; západně je 

ohraničen bezejmennou lesní cestou od 

hranic újezdu pod obcí Zelená Hora až po 

hranici újezdu u protínání s  neveřejnou 

účelovou komunikací tzv. Kotárská cesta 

DZP je západně ohraničena hranicí 

vojenského újezdu, a to od místa vjezdu do 

tzv. Vápenného žlebu až po vjezd u hájovny 

Kluč, dále pokračuje po lesní cestě směr 

východ; poté vede jižním směrem lesními 

průseky až po tzv. Vápenný žleb a pokračuje 

po Vápenném žlebu severozápadním směrem 

k obci Studnice až k hranicím vojenského 

újezdu. 
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6. Komunikace II. a III. třídy, cyklostezky a povolené odstavné plochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Čl. 8 

Režimová opatření v jednotlivých částech území 

1. Na území vojenského újezdu je vstup bez povolení zakázán. Hranice újezdu jsou vyznačeny 

hraničními tabulemi a na vjezdech příslušným dopravním značením. Vzor hraniční tabule: 

 

 

 

 

 

 

VOJENSKÝ ÚJEZD 
- 

VSTUP  
BEZ POVOLENÍ  

ZAKÁZÁN 

 

III/37728 

II/377 

III/37731 
P3B 



13 

 

 
PRŮJEZD A PRŮCHOD 

ZAKÁZÁNY! 
POZOR STŘELBA! 

 
 

nebo 

 

 

 

 

Pozn.: tento druh hraniční tabule je platný do r. 2020   

 

2. Do vymezených částí dle čl. 7 bod 1 c) je vstup povolen pouze s platným povolením; 

do částí dle čl. 7 bod 1 a) a b), tj. do cílových a dopadových ploch je povolen vstup pouze 

cvičícím vojskům a osobám zabezpečujícím výcvik AČR a hospodářskou činnost. 

3. Do ohrožených prostorů v době střeleb (výcviku) je přísný zákaz vstupu všech osob 

s výjimkou cvičících a osob zabezpečujících výcvik. Prostory jsou vyznačeny v terénu 

výstražnými tabulkami a na komunikacích příslušným dopravním značením. Vzory výstražných 

tabulek k vyznačení ohrožených prostorů: 

a) na komunikaci 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              1 m nad vozovkou 
 
 
 
                                                                                                            povrch vozovky 
 
 

b) v terénu 
 
 

 

 

 

4. Do dočasně zpřístupněných částí (dle čl. 7, bod 5) je vstup 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 na kole, motorovými vozidly, včetně motocyklů a čtyřkolek je do těchto prostorů zakázán.  

 

 

PRŮJEZD A PRŮCHOD 
ZAKÁZÁNY! 

POZOR STŘELBA! 

300 mm 

500 mm 

VOJENSKÝ ÚJEZD 

 
VSTUP 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: 

 

 

 

 

 

5. Na veřejných komunikacích II. a III. třídy (dle čl. 7, bod 6) se mohou pohybovat vozidla bez 

zastavení max. 60 km/h. Vstup a vjezd na tyto komunikace je možný celoročně bez povolení.  

Na komunikaci II/377 dochází k omezení provozu v době vojenského výcviku, kdy je průjezd 

zakázán. O uzavírce je veřejnost informována dopravním značením a plán uzavření komunikace 

je dálkově přístupný na webových stránkách úřadu www.vojujezd-brezina.cz; s plánem uzavření 

komunikace jsou seznámeny okolní obce a dotčené orgány a instituce.  

V době uzavírky je průjezdnost pro dopravní obslužnost i veřejnost umožněna takto: 

do 08:00 h 

od 13:00 h do 13:40 h  

od 15:00 h do 15:40 h 

od 17:00 h do 17:40 h 

6. Po vyznačených cyklotrasách (dle čl. 7 bod 6) se mohou osoby pohybovat bez povolení 

celoročně. Odbočování z těchto tras je zakázáno. Zpřístupněné cyklotrasy č. 5029, 5080 a 5075 

jsou vyznačeny v terénu informativními tabulemi s pokyny pro vstup. Pohyb na těchto 

cyklotrasách je na vlastní nebezpečí. Vjezd na cyklotrasy je všem vozidlům bez povolení Úúř 

zakázán. 

7. Všechny ostatní komunikace jsou neveřejné účelové komunikace nebo lesní cesty; jsou 

určeny výhradně pro provoz vojenské techniky, lesní techniky a strojů a vymezených vozidel. Na 

těchto komunikacích je zakázáno pohybovat se vozidlem, na kole nebo zvířatech bez povolení 

újezdního úřadu. 

8. Na celém území vojenského újezdu platí povinnost dodržovat veškeré platné zákonné normy 

(lesní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, atd.). 

Čl. 9 

Režimová opatření při provádění některých činnosti  

1. Výkon práva lovu 

Výkon práva lovu může na území vojenského újezdu Březina uplatnit pouze držitel platného 

povolení ke vstupu na území vojenského újezdu vydaného Újezdním úřadem Březina a platné 

povolenky k lovu vydané VLS ČR, s.p. divize Plumlov. 

POZOR VÝCVIK 
- 

PŘÍSNÝ  
ZÁKAZ VSTUPU 

http://www.vojujezd-brezina.cz/
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Oprávněné osoby mohou vstupovat a vjíždět vozidly, které jsou uvedeny v povolení ke vstupu 

na území újezdu, až do lokalit výkonu práva lovu. Při odstavení vozidla musí dbát zásad 

ochrany přírody a krajiny a bezpečnosti provozu.  

Do povolených lokalit mohou oprávněné osoby vstupovat a provádět činnost spojenou s péčí 

o zvěř a výkonem práva lovu celoročně, vždy však s přihlédnutím k probíhajícímu 

vojenskému výcviku. 

Z důvodu zajištění vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních osob, jsou před zamýšleným 

vstupem ve večerních a nočních hodinách povinny informovat se cestou lesních správců o 

vojenském využití lokality hospodářského lesa, ve kterém bude uplatňováno právo výkonu 

lovu. 

Ostatní povinnosti spojené s lovem se řídí zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů. 

2. Výkon práva rybolovu 

Výkon práva rybolovu může na území vojenského újezdu Březina uplatnit pouze držitel 

platného povolení ke vstupu na území vojenského újezdu vydaného Újezdním úřadem 

Březina a platné povolenky k rybolovu vydané VLS ČR, s.p. divize Plumlov.  

Lokality výkonu práva rybolovu vymezuje VLS ČR, s.p. divize Plumlov. Na ostatních 

vodních plochách na území újezdu je rybolov zakázán. 

Oprávněné osoby mohou vstupovat a vjíždět vozidly, které jsou uvedeny v povolení ke vstupu 

na území újezdu, až do lokalit výkonu práva rybolovu. Při odstavení vozidla musí dbát zásad 

ochrany přírody a krajiny a bezpečnosti provozu.  

V lokalitě VC Myslejovice je oprávněna osoba povinna odstavit vozidlo na vyhrazené 

odstavné ploše po levém břehu; odstavení vozidla na zpevněné ploše pravého břehu (pod 

COT Pulkava) je zakázáno. V lokalitě PPN Jandovka a PPN Příhon lze odstavit vozidlo na 

zpevněných plochách a příjezdových komunikacích max. 10 m od břehu. 

Do povolených lokalit mohou oprávněné osoby vstupovat a provádět činnost spojenou 

s výkonem práva rybolovu celoročně, vždy však s přihlédnutím k probíhajícímu vojenskému 

výcviku. V době omezení výkonu práva rybolovu z důvodu vojenského výcviku, jsou povinni 

uposlechnout zákazu. 

Při výkonu práva rybolovu je zakázáno nocovat, rozdělávat ohně a tábořit. 

Ostatní povinnosti spojené s rybolovem se řídí zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů. 

3. Péče o včelstva 

Umístit včelstvo na území vojenského újezdu Březina může pouze držitel platného povolení 

ke vstupu na území vojenského újezdu vydaného Újezdním úřadem Březina a platného 

povolení vydaného VLS ČR, s.p. divize Plumlov.  
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Povolení k umístění včelstva vydá VLS ČR, s.p. jen na základě potvrzení KVS, že včelstvo je 

řádně ošetřováno, není napadeno parazity a je pravidelně očkováno. Odpovědná osoba za 

VLS ČR, s.p., divize Plumlov určí umístění včelstva a vede seznam všech oprávněných osob 

a včelstev, který pravidelně aktualizuje a zasílá na vědomí újezdnímu úřadu. 

Oprávněné osoby mohou vstupovat a vjíždět vozidly, které jsou uvedeny v povolení ke vstupu 

na území újezdu, až do lokalit umístění včelstva. Při odstavení vozidla musí dbát zásad 

ochrany přírody a krajiny a bezpečnosti provozu.  

Do povolených lokalit mohou oprávněné osoby vstupovat a provádět činnost spojenou s péčí 

o včelstvo celoročně, vždy však s přihlédnutím k probíhajícímu vojenskému výcviku. 

Ostatní povinnosti spojené s péči o včelstva se řídí zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů. 

4. Samovýroba dřeva 

Samovýrobu dřeva, sběr klestí a údržbu po těžbě na území vojenského újezdu Březina může 

provádět pouze držitel platného hromadného povolení ke vstupu a vjezdu na území 

vojenského újezdu vydaného Újezdním úřadem Březina (včetně dalších osob uvedených 

v HPVV) a platného zadávacího listu k samovýrobě dřeva vydaného VLS ČR, s.p. divize 

Plumlov.  

Oprávněné osoby mohou vstupovat a vjíždět vozidly, které jsou uvedeny v povolení ke vstupu 

na území újezdu, až do lokalit provádění samovýroby dřeva. Při odstavení vozidla musí dbát 

zásad ochrany přírody a krajiny a bezpečnosti provozu.  

Těžit dřevo je povoleno každý pracovní den a v sobotu vždy však s přihlédnutím 

k probíhajícímu vojenskému výcviku.  

Odvážet vytěžené dřevo je povoleno pouze ve středu a v sobotu.   

V neděli a ve dnech státem uznaného svátku je těžba a odvoz dřeva zakázána. 

Při odvozu dřeva je držitel zadávacího listu povinen mít u sebe hromadné povolení ke vstupu, 

doklad o zaplacení odváženého množství dřeva a zadávací list. Na zadávacím listu je povinen 

provést evidenční záznam v rozsahu – datum, čas odvozu a množství odváženého dřeva. Je-li 

při kontrole zjištěno, že zápis před odvozem nebyl proveden, může být na věc pohlíženo jako 

na protiprávní jednání. 

 

ČÁST PÁTÁ 

Kontrolní činnost na území újezdu 

Čl. 10 

Dodržování režimových a bezpečnostních opatření a platných právních norem na území újezdů 

s výjimkou těch, které se týkají odborného výcviku ozbrojených sil, kontroluje: 

1. přednosta újezdního úřadu a osoby, které pověřil; 

2. Vojenská policie a Policie České republiky; 

3. další orgány v rozsahu stanoveném ve zvláštních právních předpisech. 
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Čl. 11 

Osoby pověřené kontrolní činností se prokazují občanským nebo služebním průkazem 

a pověřením k výkonu kontrolní činnosti, které vydal oprávněný orgán. Pověřené osoby jsou při 

zjištění přestupku oprávněny podávat podnět k jeho řešení. 

Vzor pověření vydaného přednostou újezdního úřadu Březina: 

Újezdní úřad 

BŘEZINA 
adresa úřad 

 

                                 POVĚŘENÍ 

 

                                Ev.č. 44/36-2/2016-1518 
 

                                     platné pouze s OP 
 

                                     číslo 222222222 
 
 

 

 

JUDr. Jaroslav GELEM 
(název subjektu - zaměstnavatele) 

pověřený ke kontrole povolení vstupu na území 
vojenského újezdu Březina podle § 31, § 33, § 37 
a § 38 zákona číslo 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky. 

 

Vydal :               Újezdní úřad Březina 
Dne:                  15. února 2016 

Platnost do:   31.12. 2020 

 

Poučení:  
 

     Pracovník vybavený tímto průkazem je 
pověřen újezdním úřadem Březina ke kontrole 
oprávněnosti vstupu a dodržování režimových 
a bezpečnostních opatření na území vojenského 
újezdu Březina, v souladu s § 31, § 33, § 37 a § 
38 zákona číslo 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů.   
     Při zjištění přestupku podle podle § 43 
a v souladu s § 55 zákona číslo 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je 
oprávněn udělit blokovou pokutu podle § 84 - 86 
téhož zákona nebo zpracovat podnět                           
k projednání přestupku újezdním úřadem 
Březina. 

 

 

                                

Hodn.,titul, jméno, podpis                                                
Přednosta újezdního úřadu Březina 

Čl. 12 

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. 

 

Čl. 13 

Dosahuje-li intenzita porušování režimových a bezpečnostních opatření takového rozsahu, že je 

ohroženo zdraví a bezpečnost obyvatel okolních obcí nebo hrozí-li vznik značných majetkových 

škod, je přednosta újezdního úřadu oprávněn vojenskou nebo hospodářskou činnost přerušit 

a vůči osobám, které porušily RBO učinit nezbytná opatření v souladu s platnými právními 

předpisy, včetně uložení sankcí. 

 

 

 

 



18 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Závěrečná ustanovení 

Čl. 14 

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. 

Porušení ostatních 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. 

Čl. 15 

Tímto nařízením se ruší Nařízení újezdního úřadu č. 7/2016 ze dne 9.8.2016. 

Čl. 16 

Toto nařízení nabývá účinnost dnem vyhlášení na úřední desce a je platné do odvolání. 

Ve Vyškově, dne 23. září 2016 

 

             ………………………………… 

        pplk. Ing. Radek MALANÍK  

             přednosta ÚÚř Březina 
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