Újezdní úřad Březina
Víta Nejedlého 692, 682 01

Vyškov, ID – 7q2b3ka

NAŘÍZENÍ
Újezdního úřadu Březina č. 6/2016
ze dne 9. srpna 2016,

kterým se stanoví omezení výkonu práva rybolovu na území vojenského újezdu Březina

Újezdní úřad Březina jako věcně příslušný správní úřad dle § 31 odst. 1 a § 33, odst. 1 písm. b)
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
zejména v oblasti výkonu práva rybolovu. Ustanovení nařízení 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.

ČÁST DRUHÁ
Čl. 2
Zákaz výkonu práva rybolovu na VC Myslejovice
1. V době od 29.8.2016 do 15.9.2016 je zakázán výkon práva rybolovu na VC Myslejovice
z důvodu nepřetržitého vojenského výcviku. Zákaz platí po celém obvodu vodní plochy.
2. V terénu zákaz výkonu práva rybolovu oznamuje informační tabule umístěná ve směru jízdy
na příjezdu k VC Myslejovice od obce Myslejovice.
3. Text informační tabule: „Na základě Nařízení ÚÚř Březina č. 6/2016 a z důvodu
nepřetržitého vojenského výcviku je v době od 29.8. do 15.9.2016 zakázán na VC Myslejovice
výkon práva rybolovu“
Čl. 3
Omezení výkonu práva rybolovu na PPN Jandovka
1. Dne 8.9.2016 v době od 06:00 h do 13:00 h je zakázán výkon práva rybolovu na PPN
Jandovka z důvodu vojenského výcviku. Zákaz platí po celém obvodu vodní plochy.
2. V terénu zákaz výkonu práva rybolovu oznamuje informační tabule umístěná na příjezdu
k vodní ploše od neveřejné účelové komunikace tzv. Baranská.
3. Text informační tabule: „Na základě Nařízení ÚÚř Březina č. 6/2016 a z důvodu vojenského
výcviku je dne 8.9.2016 v době od 06:00 h do 13:00 h zakázán na PPN Jandovka výkon práva
rybolovu“
ČÁST TŘETÍ
Čl. 4
Organizační opatření
1. Umístění informační tabule v terénu a následnou kontrolu stavu umístění zabezpečuje rota
údržby VÚ 8660 Vyškov takto:
1.1. na příjezdovou komunikaci k VC Myslejovice ve směru jízdy od obce Myslejovice
nejpozději dne 19.8.2016; odstranit tabuli nejpozději dne 16.9.2016 do 15:00 h; kontrolu
umístění a neporušenosti informační tabule provést dne 29.8.2016 do 08:00 h; v případě
zjištění závad, tyto neprodleně odstranit;
1.2. na příjezdu k vodní ploše PPN Jandovka od neveřejné účelové komunikace tzv.
Baranská nejpozději dne 1.9.2016; odstranit tabuli nejpozději dne 9.9.2016 do 12:00 h.
kontrolu umístění a neporušenosti informační tabule provést dne 7.9.2016 do 16:00 h;
v případě zjištění závad, tyto neprodleně odstranit.
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ČÁST ČTVRTÁ
Kontrolní činnost na území újezdu
Čl. 5
Dodržování ustanovení tohoto nařízení jsou oprávněni kontrolovat:
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.

ČÁST ŠESTÁ
Závěrečná ustanovení
Čl. 6
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. 7
Toto nařízení nabývá účinnost dne 9. srpna 2016 a je platné do 9.9.2016.
Ve Vyškově, dne 8. srpna 2016

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
vojenského újezdu Březina (2446510),
serialNumber=MPSV-1959572725
Datum: 2016.08.09 07:30:19 +02'00'

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