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Ve Vyškově dne 12. srpna 2014 

 

Občané obcí sousedících s VÚj Březina 

 

 

UPOZORNĚNÍ! 
Vážení občané, 
z důvodu zvýšeného počtu případů porušení režimových opatření (dále jen RO) a v 

důsledku opakujícího se porušování podmínek vydání povolení ke vstupu a vjezdu na území 

vojenského újezdu Březina (dále jen PVV), upozorňuji všechny držitele PVV, že porušení 

podmínek vydání a RO je důvodem k odebrání PVV bez možnosti dalšího vydání po dobu 

minimálně 3 let!!! 

Za hrubé porušení režimových opatření se považuje: 
- vstup a vjezd na území vojenského újezdu Březina mimo povolenou dobu, čas a prostor; 
- odstavení vozidla mimo povolené odstavné plochy; 
- neplatný doklad totožnosti, který má držitel uveden v PVV, nebo nemá-li tento doklad osoba 

u sebe; 
- prokázání se povolením, které bylo vydáno jiné osobě, tj. PVV je nepřenosné!!!! 

Vstup a vjezd na území vojenského újezdu Březina bez platného povolení je 

přestupkem na úseku obrany státu a za toto jednání může být udělena peněžitá sankce 

do výše 3000,- Kč. 

Zdůrazňuji, že území vojenského újezdu není turistická destinace!!! je to území 

státu přednostně určené k výcviku ozbrojených sil!!! a tento výcvik v našem prostoru probíhá 

intenzivně a v současnosti i nepřetržitě (v době od 20.8. do 12.9.2014 bude výcvik probíhat 

i v sobotu a neděli!!!!!!). 

Žádám všechny osoby, které jsou oprávněny vstupovat, nebo mají v úmyslu vstoupit 

na území vojenského újezdu Březina, aby dodržovali režimová opatření, podmínky vydání 

PVV a podmínky výnosu přednosty č. 4/2011, a to především z důvodu zachování vlastního 

bezpečí a z důvodu neomezování vojenského výcviku. 

Pro zajištění podmínek k výcviku vojsk zvýšil újezdní úřad Březina intenzitu kontrolní 

činnosti, která probíhá v součinnosti s orgány Vojenské policie a orgány Policie České 

republiky. 

Každý držitel, u kterého bude zjištěno porušení RO, podmínek k vydání PVV nebo 

výnosu přednosty č. 4/2011, bude řešen na místě odebráním PVV. 

Každá osoba, která vstoupí neoprávněně na území vojenského újezdu Březina bude 

řešena buď na místě blokovou pokutou, nebo odesláním k přestupkovému řízení k místně 

příslušnému správnímu úřadu. 
 

 Přednosta ÚÚřVÚ Březina 

 Podplukovník Ing. Radek MALANÍK  
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