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Oznámení- omezení vstupu na území vojenského újezdu Hradiště

Z důvodu zvýšené vojenské činnosti - výcviku vojsk na celém území vojenského
újezdu Hradiště, v termínu od 26. 9. do 5. ll. 2014, v souladu s§ 39 zákona č. 222/1999 Sb.,
o zajišťování obrany ČR, v uvedeném termínu újezdní úřad tímto dočasně ruší platnost
vydaných povolení ke vstupu. V planosti zůstávají pouze povolení vydaná z důvodu pracovní
činnosti pro zabezpečení potřeb AČR a nezbytné hospodářské činnosti VLS ČR, s. p.
Právnické i fyzické osoby, které působí na území vojenského újezdu, z důvodu
zvýšených režimových a bezpečnostních opatření v termínu od 26. 9. do 5. ll. 2014, omezí
veškerou činnost na míru nezbytně nutnou. V případě porušení režimových a bezpečnostních
opatření, budou povolení ke vstupu kontrolními orgány odebrány na místě a nepovolená
činnost bude posuzována jako přestupek na úseku obrany České republiky dle § 43 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Ve zpřístupněných částech vojenského újedu je předpoklad zvýšeného pohybu
vojenské techniky, zejména na účelové komunikaci mezi sídelním útvarem Bražec a obcí
Luka, Luka - Albeřice - směr Velký Hlavákov, proto se užívání těchto úseků cyklostezek
č. 2249 ač. 2233 v úseku Těšetice- křižovatka Březina nedoporučuje.
Zpřístupnění vojenského újezdu na základě Výnosu přednosty Újezdního úřadu
vojenského újezdu Hradiště č. 112008, se v souladu s odst. 3 čl. 6, tohoto výnosu v termínu
od 26. 9. do 5. ll. 2014 v lokalitě ohraničené západní hranicí vojenského újezdu- účelovou
komunikací Dolní Lomnice - Lučiny - Činov a účelovou komunikací Činov - Na pastvinách
- Štychlův mlýn dočasně ruší, včetně průjezdu cyklostezky č. 2249 v·úseku Lučiny- Činov,
na trase Dubina- Žalmanov.
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