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rriřad vojensk ého újezdu Hradiště

ul. I. nÓje č'5/3' 3ó0 06 Krrlovy Vary

V K. Varcch dnc 3l. červcncc 2013
výtbk č. 1
Pďct listů: l

viz. mzdělovnlk

Věg

oenrlmcní - omezení vrtupu na úzcmívoJenc}ébo úiezdu Hndtště

Z dtlvodu zýšcnévojensLé činnosti _ ýcviku vojsk na cclém rrzemí vojerrské.ho
újczdu tlradiště' v t Ímínuod l5. 8. do 8. 9. 2013' v souladu s $ 39 ákona č. 22a999 sb.,
o zajišťováníotraoy ČF" v uvcdcném tcrmínu újczdď úřad tímto dočasoě rrršíplatrost
vydaných povolcnI kc vstupu. V planosti zůstávají pouze povolcď vydaná z dúvodu pracovni
činnosti pro zabczpďcní potřcb AČR a nezbytné hospodářské ěiínoíi vLS Č& s' p.

PrÉvnickéi ýzické osoby' kt ré působína úzcmívojcrrského újczdrr' z dŮvodu
zvýšcných rtŽimoých a bezpďnostních opaťcnív t€ÍmÍnu ď 15. 8. do 8. 9. 20t3, omczí
vcškerou činnost na míru nczb}4ně numou. V připodě ponršcní rcŽimoých a bczpďnosmích
opatřenÍ' budou povolcní kc vsnrpu kontrolnlmi orgárry odcbrány na místě a ncpovolcná
činnost bud. posuzována jalro pltstupck na úscku obrany Čcskércpubliky ďc $ 43 zákona
ě. 2@/1990 Sb.' o přcrtupcÍcb' vc zrrění pozdějšlch pŘdpisů

Ve zpřístupněných č&tech vojenského újedu jc přcdpoklad zvýšcrrého pohybu
vojcnské tcchniky' zcjména na účclovékomrrnikaci mczi ďdclním útvarcrr Bražcc a obci
Luk4 Lúa - Albďicc - sněr Vclký Hlavákov, proto sc uávárrí těchto úsclúcyklostezek
ě. 2249 a ě.2233 v úscku Těšcticc * lďifuvatk Bř€zins ncdoporrúujc'
Zpř&tupněnÍ vojcnrtrého úJczdu na ?{l.ladě výn$u přednosty Újczanno riraau
vojcnskébo újeznu Hradiště ě. 1/2008' sc v souladu s odsL 3 ěl. ó, tohoto výnosu v rcrmínu
od l5. & do E 9. 2013 v lokalitě ohrarričcnéápadní hranicl vojarského újczdu - účelovou
komunikací Dolní Lpmnicc - Lučiny - Činov a rlčclovou komunilact Činov - Na paswinách
- ŠtycHrvdýn dočerně rult věctrě prrljczdu cykloscz.ky č. 2249 v úscku Lrrciný - Činov,
na trasc Dubins - Žalnanov.
BtiŽšíinformacc: Újczdní úřad vojcnského újczdu ltradiště tcl.973
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