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Vážená paní starostko, Vážený pane starosto
Dnem 1. tedna 20í6 nabývá účinnostizákon č.l5t2}15 Sb., o zrušenivojenského újeidu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů,o změně hranic krajŮ a o změně souvisejících zákonŮ (zákon
o hranicích vojenských újezdŮ).

Vzhtedem ke změněné situaci v územírušenéhoVojenského újezdu Brdy související se
vznikem CHKO Brdy, vyhtášeného Nařízenímvtády č. 29211995 Sb., účinnéhood 1.1.2a16, Vás
chci seznámit s režimem provozu na účetovýchkomunikacích na územíbývatého Vojenského
újezdu Brdy.
Od 1 . ledna 2016 zůstává na tomto územív platnosti ,,lákaz vjezdu vŠechmotorových
vozidel". Většina komunikací bude opatřena závorou azákazovou dopravní znaČkou
s dodatkovou tabulkou.
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Na účetovékomunikace bývatého Vojenského újezdu Brdy mají vjezd povolen:
vozidta lZS (Hasičský záclrranný sbor, Poticie ČR, Volenská policie, záchranná stuŽba
atd.),, _
i
vozidla lČnv rámci výcviku a-,po dohovoru s vtastníkem pozemkŮ o vyuŽití komunikace
pro výcvik,
vozidla státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (dáte jen VLS),
vozidla vtastnící povolení k vjezdu a stání v [esích, vydané vlastníkem komunikace
(VLS).

Časově omezené povolení k vjezdu a stání motorového vozidla v tesích bude od 1.1.}aM
vydávat VLS, ředitetství divize Hořovice, Stavíkova 106, 262 23 Jince v řízenína základě pÍ,
semné žádosti.
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v obchodnim reislříku vedtném }lS y Praze oddilALX,

Aby mohta být žádost ktadně vyřízena, musí mít žadatet o povolení oprávněný dŮvod
k vjezdu a stání na těchto komunikacích a to zejména:
státní správa - vozidla správy CHKO,
výkon práce na dotčenémúzemí(obsluha zařízení,zaměstnanci útvarŮ nebo práce v objektech atd.),
hospodářská činnost nebo stužby pro vlastníka nemovitosti (VLS, CHKO, LCR, Povodí Vltavy atd.),
činnost obce na katastrálním územíobce, obsluha obecního majetku (vodní zdroje),
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ŽáOám Vás, paní starostko, pane starosto, o zveřejnění zásad provozu na účelovýchkomunikacich na územíbývatého Vojenského újezdu Brdy a seznámení Vašich občanŮ s tímto

režimem.

Děkuji a jsem s pozdravem

Tng.Petr ŠveDLENA
Ředite]- divize

-'n

A

/ \
L\
.Ť=n\

F\

Vojenské lesy e statky ČR, s,p,

divize Hořovice
Slavikova 106
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