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NAŘÍZENÍ 

Újezdního úřadu Březina  č. 4/2017 

ze dne 2. června 2017, 

kterým se vyhlašuje období zvýšeného rizika vzniku požárů 

na území vojenského újezdu Březina 

  

Újezdní úřad Březina jako věcně příslušný správní úřad dle § 31 odst. 1 a § 33, odst. 1 písm. j) 

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 stanovuje opatření k zabezpečení požární ochrany na území vojenského 

újezdu Březina. 

2. Stanovená opatření reflektují potřeby eliminovat zdroje a příčiny vzniku požárů a zajistit 

aplikaci ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve smyslu pozdějších 

předpisů.  

3. Ustanovení tohoto nařízení jsou závazná pro všechny osoby pohybující se a vykonávající 

činnost na území VÚj.  

4. V souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů jsou osoby, které se pohybují nebo vykonávají 

činnost na území VÚj, povinny se před vstupem seznámit s aktuálními režimovými 

a bezpečnostními opatřeními a dodržovat je.  

ČÁST DRUHÁ 

Čl. 2 

Stanovení opatření k zabezpečení požární ochrany 

1. Do odvolání tohoto nařízení platí na celém území vojenského újezdu Březina tato 

mimořádná opatření:  

a)  zákaz používat imitační munici a svítící střelivo ke všem zbraňovým systémům; 

b) zákaz rozdělávání ohňů a manipulace s otevřeným ohněm v lese; 



2 

 

c) zákaz rozdělávání ohňů a manipulace s otevřeným ohněm v nezalesněných částech 

a plochách UVZ mimo regulovaná ohniště bez stálého dozoru; 

d) zákaz kouření v lese a ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa; 

e) zákaz vypalování porostů. 

2. Za regulované ohniště lze považovat: 

a) vyhloubenou jámu v nezalesněné části o maximálním průměru 50 cm s minimální 

hloubkou 20 cm se stálým dohledem minimálně jedné osoby, a to po celou dobu 

hoření. Od okraje ohniště v okruhu minimálně 1 m, nesmí být vzrostlý travnatý porost. 

U ohniště musí být zabezpečen zdroj hašení s dostatečným množstvím vody. 

Po ukončení hoření musí být ohniště zalito vodou a provedena následná kontrola 

bezpečného uhašení; 

b) polní plynový vařič typu VAR-2 nebo polní lihový vařič, a to za dodržení 

bezpečnostních pravidel jejich používání. 

Čl. 3 

Stanovení povinností fyzických, právnických osob a fyzických podnikajících osob 

k zabezpečení požární ochrany na území vojenského újezdu Březina 

1. Cvičící vojska, fyzické, právnické osoby a fyzické podnikající osoby bezvýhradně 

dodržovat omezení v rozsahu celého čl. 2. 

2. V nezalesněných částech vojenského újezdu jsou vedoucí organizačních celků nebo 

právnické osoby, které provozují činnosti na území vojenského újezdu, určit místa 

pro kouření tak, aby nedošlo ke vzniku požáru od hořící cigarety. 

3. Před opuštěním míst provozování činností jsou vedoucí organizačních celků nebo 

právnické osoby prověřit, zda na místě nezůstaly předměty, které by mohly být příčinou 

požáru. 

4. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, 

elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání 

hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm 

či jiným zdrojem zapálení. 

5. Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech. 

6. Správci zařízení UVZ zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie 

a k uzávěrům plynu, vody a topení; zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením 

a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat 

tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu. 

7. Dodržovat ustanovení § 17, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve smyslu 

pozdějších předpisů. 

ČÁST TŘETÍ 

Čl. 4 

Kontroly dodržování ustanovení nařízení k zabezpečení požární ochrany na území 

vojenského újezdu Březina 

1. Kontrolní činnost dodržování ustanovení tohoto nařízení k zabezpečení požární ochrany 

na území Vojenského újezdu Březina provádí: 
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a) přednosta újezdního úřadu a osoby jím pověřené; 

b) Vojenská policie a Policie ČR; 

c) Orgány státního požárního dozoru. 

2. Příslušníci Policie ČR a Vojenské policie se prokazují služebním odznakem. Osoby 

pověřené přednostou újezdního úřadu a osoby SPD se prokazují občanským průkazem 

a oprávněním ke kontrole – kontrolním průkazem.   

Čl. 5 

Sankce  

1. Porušením ustanovení části druhé tohoto nařízení, se osoba dopouští přestupku proti 

pořádku ve státní správě dle §46, odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích. 

Za tento přestupek může být udělena pokuta až do výše 30 000,- Kč. 

2. Za přestupek na úseku požární ochrany ve smyslu zákona číslo 133/1985 Sb. část 6, §78,  

může být udělena pokuta až do výše 25 000,- Kč.  

ČÁST ČTVRTÁ 

Čl. 6 

Účinnost 

1. .Tento výnos nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení na ÚD a je platný do odvolání. 

2. Ustanovení čl. 5 odst. 1 platí do 30.6.2017. Dojde-li k porušení tohoto nařízení po 

1.7.2017, věc se posuzuje a řeší v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb. o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

. 
Ve Vyškově dne 2. června 2017  

 

 

 
 

 Přednosta 

 podplukovník Ing. Radek MALANÍK 
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