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Armáda zintenzívnila výcvik ve vojenském újezdu Březina 
a zpřísnila postihy za neoprávněné vstupy 

Podmínky, za kterých se lidé mohou po-
hybovat na území  vojenského výcvikového
prostoru Březina, se znatelně zpřísní.  Hlu-
boké hvozdy na rozhraní prostějovského
a vyškovského okresu  totiž slouží jako vý-
cvikový prostor pro všechny začínající  vo-
jáky. Budoucí profesionálové se v něm učí
zacházet nejen s ručními zbraněmi, ale
i s dělostřeleckou municí, minami a trhavi-
nami. Náruživí houbaři, kteří poruší zákaz
vstupu, tak  mohou za plody lesa zaplatit ne-
jen pokutou, ale i životem. 

„Poté, co byla naše armáda zprofesionali-
zována a vyškovská  posádka se stala hlav-
ním výcvikovým a vzdělávacím armádním
centrem, intenzita výcviku ve vojenském
újezdu Březina značně  vzrostla,“ uvedl jeho
přednosta pplk. Ján Roubal. „Současná in-
tenzita  výcviku se vůbec nedá srovnávat
s minulými lety či obdobím před  profesio-
nalizací armády. Používaná výstroj je navíc
stále  kvalitnější,“ vyvrátil přednosta újezdu

argumenty některých  lidí, že do výcvikové-
ho prostoru chodí již řadu let a s žádným  ne-
bezpečím se dosud nesetkali. 

Ve vojenských újezdech platí podobná
pravidla jako například v okolí státní hrani-
ce. Vybrané okrajové části, v nichž se  in-
tenzivně necvičí, jsou volně přístupné. Do
dalších míst je  vstup možný s povolenkou.
„I její držitelé však musejí  respektovat urči-
tá pravidla,“ upozornil Roubal s tím, že jen
od  dubna do července odhalili policisté,
kontroloři VÚ a vojenští  policisté téměř čty-
ři desítky případů neoprávněného vstupu na
území březinského vojenského újezdu.
V dalších případech se  lidé povolenkami si-
ce prokázali, ale na území újezdu se  vysky-
tovali mimo dobu jejich platnosti. Za to za-
platili až  tisícikorunovou pokutu. 

Cenou nejvyšší - vlastním životem - mo-
hou za nedisciplinovanost  zaplatit ti, kteří se
vydají do výcvikových, dopadových a cílo-
vých ploch, kam i s povolenkou platí přísný
zákaz vstupu.  „Nechceme lidi omezovat,
chceme je především chránit,“  zdůraznil
Roubal, který připomněl tragickou nehodu
z března,  kdy v cílových plochách vojen-
ského újezdu Libavá došlo k výbuchu nale-
zené munice, při kterém byl jeden člověk 
usmrcen a druhý těžce zraněn. „Nevybuchlá
munice se může dostat na povrch  země
i v důsledku pohybů horniny a nečekaně se
tak objevit i tam, kde se už desítky let nic ne-
našlo,“ varuje pplk. Roubal. 

Vojenský újezd Březina se nachází na
Drahanské vrchovině. Jeho  rozloha dosahu-
je téměř šestnácti tisíc hektarů. 

Bezpečnostní okruh č. 1 
- uzavírá se při střelbách dělostřelectva

Bezpečnostní okruh č. 3
- uzavírá se při střelbách z odstřelovacích pušek 

Bezpečnostní okruh č. 4
- uzavírá se při střelbách z ručních zbraní na pěší 

střelnici a  při střelbách na tankové 
a na tankové průpravné střelnici 

Bezpečnostní okruh č. 5
- uzavírá se při střelbách na střelnici Hamry 

Okruhy se uzavírají uzavřením a uzamčením závor na přístupových  komu-
nikacích. Na státní komunikaci II. třídy Drahany - Žárovice  u vstupu a vý-
stupu z území újezdu jsou navíc strážní, kteří  regulují pohyb vozidel po té-
to komunikaci v závislosti na jejím  ohrožení. 

Zakázaný prostor 
- červeně jsou podbarveny plochy

na území vojenského újezdu  Bře-
zina, kam je s výjimkou cvičících
jednotek vstup zakázán 

- důvody pro zákaz vstupu: pyro-
technické nebezpečí, ohrožení
střelbou, výcvikové zařízení 

Veřejnosti volně přístupné části
újezdu jsou podbarveny modře.

Soukromý majetek získaný v rámci
vypořádání restitučních nároků je
podbarven hnědě.

Od pondělí 10. října bude v Prostějově
probíhat podzimní úklid  města. Počínaje
tímto dnem budou po celém území města
rozmísťovány velkoobjemové kontejnery.
Ty budou na místě vždy  jeden den od 15 ho-
din do naplnění, nejdéle však do 17 hodin.
Naplňování každé vany odpadem bude sle-
dovat a kontrolovat  pověřený pracovník
společnosti .A.S.A. TS Prostějov. Vany jsou
totiž určeny pouze pro domovní a zahradní
odpad. Nelze do nich  ukládat nebezpečný
odpad (barvy, ředidla, akumulátorové bate-
rie,  pneumatiky), ani průmyslový či živno-
stenský odpad. Dále není  povoleno do nich
dávat větší množství inertního odpadu (ru-
misko,  hlína). 

10. října 
Česká - Máchova 
Riegrova 
Kosířská - Na Vyhlídce 
11. října 
Bezručovo náměstí 
sídliště Hloučela - Slavíčka 
sídliště Hloučela - Špály 
12. října 
sídliště Hloučela - C. Boudy 
sídliště Hloučela - Zrzavého 
Kpt. O. Jaroše 
13. října 
Fanderlíkova - u FTL 
sídliště Svobody - u staré benziny 
sídliště Svobody - na okruhu 
14. října 
Šmeralova - proti teplárně 
Šmeralova - dál k rybníku 
B. Němcové 

17. října 
Waitova - Dr. Horáka 
Mozartova 
Dobrovského - Tylova 
18. října 
Dobrovského - parkoviště za obchodem 
Libušínka 
Jezdecká - Puškinova 
19. října 
Šárka - Spitznerova 
Dolní - parkoviště u věžáků 
Husovo náměstí - u školy 
20. října 
Trávnická - střed 
Švabinského 
Svatoplukova - střed 
21. října 
náměstí Spojenců 
Arbesovo náměstí 
sídliště E. Beneše - za obchodem 
24. října 
sídliště E. Beneše - Květná, Sportovní 
Rejskova 
náměstí T. G. Masaryka (OD Prior) 
25. října 
Žižkovo náměstí 
Husserleho náměstí 
Vodní - Mlýnská 
26. října 
Nerudova - domov důchodců 
Fanderlíkova - mateřská škola 
Pod Kosířem - Palečkova 
27. října 
Havlíčkova č. 43
Volfova - Příční 
Za velodromem naproti č. 8

31. října 
Držovice - Svadůvky - Tichá 
Joštovo náměstí 
Vrahovice - M. Alše - P. Jilemnického 
1. listopadu 
Žešov - hospoda 
Žešov - u obchodu 
Žešov - hřiště 
2. listopadu 
Domamyslice - u samoobsluhy 
Domamyslice - ul. 5. května 
Domamyslice - u kapličky 
3. listopadu 
Čechovice - u pošty 
Čechovice - Luční 
Čechovice - u kapličky 
4. listopadu 
Krasice - Západní 
Krasice - Moravská za obchodem 
Krasice - Na Brachlavě 
7. listopadu 
Držovice - Jaroslava Haška 
Držovice - pod školou 
Držovice - Fibichova u cihelny 
8. listopadu 
Vrahovice - Trpinky
Vrahovice - K. Světlé 
Vrahovice - Jano Köhlera 
9. listopadu 
Vrahovice - u sídliště Svornosti 
Vrahovice - Čechůvky - točna 
Vrahovice - J. Suka 
10. listopadu 
Čechovická u ZD 
Vícovská 
Drozdovice - u trafiky 

Jablka a biologický odpad do popelnic nepatří 

Podzimní úklid města Prostějova 

Společnost .A.S.A. TS Prostějov, která
pro město Prostějov  zajišťuje mimo jiné
svoz komunálního odpadu, vyzývá občany,
aby  do popelnic a kontejnerů neukládali vět-
ší množství biologicky  rozložitelného odpa-
du (například padaná jablka). Svozová  vo-

zidla jsou konstruována pouze na tuhý od-
pad. Lisovací  zařízení ve vozidle odpad sli-
suje, což v případě padaného ovoce  způso-
bí obrovské problémy. Vylisovaná tekutina
z ovoce vytéká  na silnici a znečišťuje tím
okolí. Na vině přitom není  technika společ-

nosti .A.S.A. Prostějov, ale neukázněnost
některých občanů. Biologicky rozložitelný
odpad, jako například  padané ovoce, je totiž
možné zdarma uložit ve sběrném dvoře
v Anenské ulic, kde je otevřeno denně kro-
mě nedělí a pondělků. (jg)


