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Dle rozdělovníku 
 
 
Zaslání návrhu veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy – po vypořádání připomínek  
 
 
Vážený pane hejtmane, vážená paní hejtmanko, vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
vážený pane generální sekretáři, vážení páni ředitelé 
 
 
dovoluji si Vám touto cestou postoupit návrh veřejné vyhlášky, kterou Ministerstvo obrany 
jako ústřední orgán státní správy na úseku obrany České republiky, podle § 16 zák. č. 2/1969 
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, vydává v souladu 
s ustanovením § 44 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, a 
ustanovením § 172 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy, 
kterým rozhoduje o zřízení bezpečnostních pásem se zákazem vstupu do některých částí 
zrušeného vojenského újezdu Brdy na území Chráněné krajinné oblasti Brdy. 

V současné době bylo ukončeno projednávání návrhu s dotčenými kraji, obcemi, 
organizacemi a vlastníky nemovitostí a zaslané připomínky byly vypořádány.  
 
Vážený pane hejtmane, vážená paní hejtmanko, vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
vážený pane generální sekretáři, vážení páni ředitelé, v příloze Vám zasílám návrh veřejné 
vyhlášky, kterou Ministerstvo obrany vyhlašuje opatření obecné povahy, kterým se rozhoduje 
o zřízení bezpečnostních pásem se zákazem vstupu do některých částí zrušeného vojenského 
újezdu Brdy na území Chráněné krajinné oblasti Brdy a dovoluji si Vás tímto požádat, 
v souladu s ustanovením § 172 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o vyvěšení 
návrhu opatření obecné povahy na úřední desky Vašich úřadů dnem 1. srpna 2017 po 
dobu nejméně 15 dní. 

Současně Vás žádám o připojení následující výzvy:  

Ministerstvo obrany jako ústřední orgán státní správy na úseku obrany České republiky, 
podle § 16 zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy, vydává v souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky, a ustanovením § 172 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
opatření obecné povahy, kterým rozhoduje o zřízení bezpečnostních pásem se zákazem 



 

vstupu do některých částí zrušeného vojenského újezdu Brdy na území Chráněné krajinné 
oblasti Brdy.  

V návaznosti na předmětné opatření obecné povahy vyzývá vlastníky nemovitostí, jejichž 
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, k zaslání odůvodněných připomínek či námitek 
na adresu ministerstva: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice, 
datová schránka hjyaavk ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění, tj. nejpozději do 30. 
srpna 2017. V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
zmeškání úkonu nelze prominout. 

 

S pozdravem, 

 
 

Ing. Tomáš Kuchta 
                     náměstek pro řízení sekce 
                      podepsáno elektronicky 
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