
Vojenský útvar 1970
VYŠKOV

Čj. MOCR 9414-112012-]970
Ve Výškově dne 15. března 2012
Výtisk číslo:
Počet listů: 3

podle rozdělovníku

Věc: Přesun příslušníků AČR

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolte mi Vás touto cestou informovat, že v rámci speciálního kurzu Personnel
Recovery (záchrana osob) konaného u Velitelství Výcviku - Vojenská akademie Vyškov,
který se uskuteční ve dnech 16.-19. 4. 2012 a 3.-6. 9. 2012 je plánován i pěší přesun
příslušníků Armády České republiky (AČR) a to konkrétně z kóty 683 Javorův Kopec (u obce
Strážnice) do trigonometru 610,1 (u obce Niva), Vzhledem k charakteru výcviku může být
součástí uvedeného přesunu i přechod přes katastr Vašeho města či obce.

Koncepce kurzu je postavena na skrytém přesunu jednotlivých účastníků s nutností
vyhnutí se jakéhokoliv kontaktu civilním obyvatelstvem. Vzhledem k námětu výcviku
projevily zájem o součinnost i další ozbrojené složky ČR (Policie ČR, Celní správa), které na
základě Rámcové dohody mezi MV a MO a Realizační dohody mezi PČR a AČR akceptovaly
nabídku sdílet výcvikové a školící kapacity AČR. V rámci této spolupráce bude z jejich strany
prováděno monitorování příslušníků AČR a nácviky standardních operačních po tupů při
naplňování jejich zákonných kompetencí včetně možnosti využití vrtulníků.

Všichni vojáci se budou přesouvat výhradně bez využití vojenské techniky a beze
zbraní, nebudou vybaveni cvičnou municí a ani jakýmkoliv jiným imitačním materiálem.

Složky PČR i Celní správy nám potvrdily, že příslušní operační dozorčí jak policie tak
i celní zprávy budou disponovat informacemi o zvýšeném vý kytu příslušníků ozbrojených
složek i charakteru činnosti jednotek v dané oblasti a budou připraveni zodpovědět případné
dotazy ze strany občanů.

Ve smyslu § 29 odst. 3 zák. Č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, ve znění pozdějších
předpisů Vás tímto žádám o vyjádření, zda z hlediska Vaší působno ti neshledáváte jakékoliv
překážky v provedení uvedeného výcviku (např. předem plánované masové kulturní akce,
shromáždění apod.), proto Vás pro ím o zaslání Vašeho případného vyjádření do 6. dubna
2012 a následně do 30. srpna 2012. V případě, že z Vaší strany nebude nutné reagovat, tak
budeme mít za to, že proti provedení výcviku nemáte námitky.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
pevně věřím, že uvedený přesun příslušníků AČR a vzájemná spolupráce ozbrojených složek
ČR nijak nenaruší život občanů ve Vašem městě nebo obci a děkuji za pochopení.

Kontaktní osoba: mjr. Ing. Stanislav LACKO, ale. tel. 973 455 361, mob. tel. 602393813

S pozdravem

'::",raccviltil:

Velitel
plukovník gšt. Ing. Ján KOŽIAK
v zastoupení
plukovník gšt. Rudolf HONZÁK, MSS.
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