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Polyfunkční využití území vojenského újezdu
Libavá

Území vojenského újezdu je prioritně využíváno k výcviku jednotek AČR. Proto je zde umístěno mnoho
výcvikových zařízení. Návštěvník může nabýt dojmu, podle cílové plochy, že příroda je zde narušena. Stav je
však podřízen účelu použití.

Na druhé straně jsou zde, vlivem hospodaření Vojenských lesů a statků s dlouhodobým vývojem území,
klidná zákoutí s krásnými přírodními scenériemi. Území láká nejen k příjemným turistickým a sportovním
návštěvám, ale je rájem pro rybáře, myslivce
a jiné milovníky přírody.

Území vojenského újezdu bylo od svého vzniku pro veřejnost uzavřeno. Režim vstupu byl velice přísný,
návštěvník byl na hranici vojenského újezdu prověřen. Největší omezení vstupu byla v době přítomnosti
sovětských vojsk.

Teprve po roce 1989 byla pravidla pro povolení vstupu postupně uvolňována. V roce 1991 vydal správce
Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá rozhodnutí o zpřístupnění intravilánů sídelních útvarů civilistům bez
omezení. Následovalo určení prostorů pro rekreaci a sport s vytipováním prostorů, které byly používány k
výcviku bez střeleb, použití ostré munice a možnosti vzniku úrazu nálezem nevybuchlé munice. V roce 2002
vydal přednosta Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá Výnos o zpřístupnění vybraných prostor,
komunikací a turistických stezek.

a)      Komunikace

1.      číslo 444    Domašov nad Bystřicí – Město Libavá, část  Heroltovice – Město  Libavá

2.      číslo 443    Město Libavá - Stará Voda - Podlesí

3.      číslo 440    Město Libavá – Norberčany

4.      číslo 441    křižovatka za Velkým Újezdem –Kyjanice – Město Libavá,část Kozlov

- U Zeleného kříže – Boškov, směr Potštát, Odry

5.      číslo 437    U Zeleného kříže–Město Libavá,část Slavkov–Loučka,směr Lipník n.B.

6.      číslo 4427  Čermná – Staré Oldřůvky

7.      číslo E462  Velký Újezd – Staměřice

8.      účelová komunikace voj. Újezdu Luboměř pod Strážnou – Potštát, část Lipná

b)      Turistické stezky

1.      Podhoří  - Peklo – Slavkov – Ranošov – Kozlov

2.      Staměřice – Vrchní Pila – Zákřovský Žalov – Ranošov – Kozlov
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3.      Čermenský Mlýn – Hadinka
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c)      Sídelní útvary a samoty

1.      Sídelní útvary: Libavá, Město Libavá

Libavá, Heroltovice

Libavá, Kozlov

Libavá, Slavkov

Libavá, Luboměř pod Strážnou

2.      Samoty            Kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího a Královská studánka ve Staré
                       Vodě

d)      Územní plochy – viz mapka

1.      Část území vojenského újezdu Libavá vymezená severozápadně hranicí vojenského újezdu a ohraničená
jižně komunikací číslo 444 Domašov nad Bystřicí – Město Libavá a komunikací číslo 443 Město Libavá
– Stará Voda – směr Podlesí, Budišov n. B.

2.      Okolí kulturní památky kostela sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě cca 100 m okolo  vlastního
objektu až po Královskou studánku.

3.      Pramen řeky Odry 1 km severozápad Kozlova (přístup pouze pěšky po vyznačené turistické stezce, a to
pouze o sobotách, nedělích a státních svátcích)

4.      Část území vojenského újezdu Libavá vymezená jihovýchodní hranicí vojenského újezdu a severně
ohraničená komunikací č. 441 křižovatka 1 km za Velkým Újezdem – Kyjanice –  Kozlov – U Zeleného
kříže – Boškov.

5.      Část vojenského újezdu Libavá vymezená západní hranicí vojenského újezdu a ohraničená penetrační
komunikací Hlubočky – Nepřívaz, Nepřívazský kopec trig. 615,3 – dále neprůjezdnou komunikací
Nepřívaz – Za pazdernou – Smilovský mlýn. (Úsek Za pazdernou – Smilovský mlýn probíhá podél
potoka Lichnička vlévajícího se do říčky Bystřičky).

Do výše uvedených komunikací a územních ploch je povolený vstup
bez vydání povolení ke vstupu a vjezdu.

Přehled zpřístupněných ploch

- Zpřístupněné plochy                          75,00 km2

- Turistické stezky a cyklostezky          27,00 km

V současné době jsou ve vojenském újezdu Libavá projednány otázky značení turistických
a cykloturistických cest s Klubem českých turistů. Je prováděna příprava značení turistických a
cykloturistických tras s pokyny pro návštěvníky újezdu. Postupně budou VLS ČR
na významných místech budovány přístřešky, lavičky, informační tabule, odpadkové koše
a další vybavení.

Tato činnost je časově a finančně náročná, proto je třeba dbát na udržování pořádku
a bezpečnosti návštěvníků.
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Uzavřená (režimová) část vojenského újezdu
Veřejnosti nezpřístupněné části vojenského újezdu jsou označeny na mapě a výstražnými tabulemi, které
zakazují vjezd a vstup na tato území. V zájmu osobní bezpečnosti je bezpodmínečně nutné tyto zákazy
respektovat. V případě jejich porušení se občan dopouští přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
a může byt postižen pokutou do 1.000,- Kč.

Do uzavřených (nepřístupných) částí vojenského újezdu Libavá je vstup povolen jen s povolením vstupu,
o jehož vydání rozhodne přednosta Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá na základě posouzení žádosti,
kterou lze podat u Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá (tiskopis je možno vyžádat u Újezdního úřadu
vojenského újezdu Libavá.

Vstup zahraničních občanů je povolen v duchu zvláštního nařízení orgánu Ministerstva obrany ČR. Tzn.
že o povolení vstupu rozhodne přednosta Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá na základě žádosti, ve
které je uvedeno:

·        jméno, příjmení datum a místo narození, bydliště, číslo identifikačního průkazu osoby, která požaduje
vstup

·        jméno, příjmení datum a místo narození, bydliště, číslo identifikačního průkazu osoby, která je občanem
ČR, zná území vojenského újezdu Libavá a doprovází zahraniční občany (dále jen „doprovod“)

·        typ a SPZ vozidla

·        datum požadovaného vstupu (zpravidla nepracovní dny)

·        požadovaný prostor
Doprovod je povinen seznámit doprovázenou osobu s režimovými a bezpečnostními opatřeními a je

odpovědný za jejich dodržování.

Způsob podání žádosti ke vstupu do uzavřených částí vojenského újezdu Libavá je dán Vyhláškou
správce Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá č. 1/1991 ze dne 13.5.1991.

Dnem 1.1.2006 je stanoveno časové omezení pro návštěvníky území vojenského újezdu Libavá takto:
bez povolení ke vstupu mohou osoby do těchto prostor:

Zóny přístupu A-D, F vstup jen ve dnech pracovního klidu
Turistické stezky vstup jen ve dnech pracovního klidu
Sídelní útvary:
Město Libavá
Kozlov
Slavkov
Heroltovice
Luboměř pod Strážnou

vstup bez časového omezení

Komunikace do sídelních útvarů vyjma
režimových komunikací

vstup bez časového omezení

s povolením ke vstupu mohou osoby vstupovat a vjíždět do prostorů a na komunikace, které mají
vyznačeny v povolení a to s časovým omezením dle barvy vydaného povolení:

žluté povolení ke vstupu vstup bez časového omezení
červené povolení ke vstupu vstup bez časového omezení
zelené povolení ke vstupu vstup bez časového omezení

Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá - Informace... http://www.vojujezd-libava.cz/vismo/dokumenty2....

4 of 5 1.5.2014 22:56



Bezpečnost
            Pro zajištění bezpečnosti osob a majetku na území vojenského újezdu Libavá je nutné zachovávat tato
opatření:

!          Vjezd a vstup na území vojenského újezdu je povolen pouze po vyjmenovaných komunikacích. Občané
jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů orgánů AČR
a Policie ČR, které zde provádějí dopravně regulační činnost a řízení provozu.
Je zakázáno vybočovat z komunikací a turistických stezek, vstupovat mimo osady, samoty a územní
plochy bez povolení újezdního úřadu.

!          Řidiči musí věnovat zvýšenou pozornost silničnímu provozu, neboť šířka zpřístupněných komunikací
v některých částech neumožňuje bezpečné míjení s vojenskou technikou a vozidly zajišťujícími
hospodářskou činnost. Upozorňujeme, že část komunikací je v přechodném a zimním období udržována
ve sjízdném stavu pouze účelově, podle potřeb vojenské správy. Z tohoto důvodu je nutné věnovat
provozu v zimních podmínkách a stavu povrchu komunikací zvláštní pozornost.

!          Občané musí zachovávat základní pravidla bezpečnosti pobytu ve vojenském újezdu, zejména se
nesmějí dotýkat nalezených neznámých předmětů a součástí vojenské výzbroje či techniky. O takovém
nálezu ihned uvědomí Vojenský útvar 8129 Libavá nebo Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá,
případně nejbližší policejní stanici nebo pracovníky Vojenských lesů a statků.

!          Vstup na území vojenského újezdu je povolen za účelem pěší turistiky, sběru lesních plodin, návštěv
osob trvale bydlících ve vojenském újezdu Libavá, nebo pracovně či služebně zde zařazených, případně
průjezdu motorovými vozidly po výše uvedených komunikacích.

!          Upozorňujeme na skutečnost, že i ve zpřístupněných částech vojenského újezdu se nacházejí střežené
vojenské objekty AČR a  MO ČR. Zde se bude i nadále provádět výcvik jednotek. Občané jsou povinni
se řídit pokyny příslušných vojenských orgánů.

!          Území vojenského újezdu je hustě protkáno vodní sítí povrchových vod, která je v četných případech
zdrojem pitné vody okolních obcí. Z tohoto důvodu je nutné zachovávat v plné míře pravidla o pobytu
osob na území ochranných hygienických pásem vodních zdrojů.

!          Kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě a památník umučeným obětem fašismu u Kyjanice
„Zákřovský Žalov“ jsou vyhlášenými kulturními památkami. Jakékoliv jejich poškozování je trestné.

!          Na celém území vojenského újezdu platí  t r v a l ý  zákaz vjezdu vozidla na lesní cesty a do lesních
porostů, volného rozdělávání ohně a kouření v lese, pobyt ve vojenském újezdu po setmění a zákaz
táboření a stanování.

!          Na území vojenského újezdu je zakázáno stavět jakékoliv stavby.
!          Na základě zvláštního výnosu Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá je nutné respektovat omezení

pobytu osob na celém území vojenského újezdu (tedy i ve zpřístupněných částech vojenského újezdu)
v době lovu některých druhů zvěře prováděného organizací VLS Lipník n. B. V této době jsou všichni
občané povinni respektovat také pokyny pracovníků VLS.

!          Vzhledem k výskytu chráněných živočichů, zvířat a rostlin na území vojenského újezdu, je nutno
respektovat platné zákony a opatření na jejich ochranu. Jakékoliv jejich porušování je nepřípustné a bude
postihováno dle platných zákonů.

Další informace na tel.: 973 423 152
web & design WEBHOUSE®, redakční systém vismo®
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