Ve l i t e l s t v í v ý c v i k u – Vo j e n s k á a k a d e m i e
Sídliště Víta Nejedlého, Vyškov, PSČ 682 03

Čj. MOCR 4703-5/2015-1970

Ve Vyškově dne
Výtisk jediný
Počet listů: 2

. října 2015

Dle rozdělovníku
Věc: Přesun příslušníků AČR
Vážený pane, vážený paní
dovolte mi Vás touto cestou informovat, o pěším přesunu příslušníků Armády České
republiky (AČR) a to konkrétně z kóty 683 Javorův Kopec (u obce Strážnice) do obce Lipová.
Tento přesun proběhne v rámci kurzu SERE (Survival, Evasion, Resistance, Extraction), který
byl zařazen dotačně do Plánu činnosti a který se bude konat u Velitelství Výcviku – Vojenské
akademie Vyškov ve dnech 12.10.-23.10.2015. Vzhledem k charakteru výcviku může být
součástí uvedeného přesunu i přechod přes katastr kraje (města a obce) ve Vaší podřízenosti.
Výcvik v těchto prostorech byl schválen Ředitelem sekce rozvoje a plánování schopností
Ministerstva obrany a Ministrem obrany ČR (Čj. 1131-4/2014-1122) ze dne 25.02.2015.
Koncepce kurzu je postavena na skrytém přesunu jednotlivých účastníků s nutností
vyhnutí se jakéhokoliv kontaktu s civilním obyvatelstvem. Vzhledem k námětu výcviku bude
výcvik prováděn v součinnosti s dalšími branněbezpečnostními složkami ČR (Policie ČR,
Celní správa), které na základě Rámcové dohody mezi MV a MO a Realizační dohody mezi
PČR a AČR sdílejí výcvikové a školící kapacity AČR. V rámci této spolupráce bude z jejich
strany prováděno monitorování příslušníků AČR a nácviky standardních operačních postupů
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.
Operační dozorčí jak Policie ČR tak i Celní správy ČR budou disponovat informacemi
o zvýšeném výskytu příslušníků ozbrojených složek i charakteru činnosti jednotek v daných
oblastech 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 působnosti neshledáváte jakékoliv
překážky v provedení uvedeného výcviku (např. předem plánované masové kulturní akce,
shromáždění apod.) a zaslání vyjádření do 10.10.2015.
Vážený pane řediteli, žádám o zabezpečení informování Vám podřízených Obecních
úřadů dotčených měst, obcí a místních mysliveckých sdružení o tomto výcviku. Seznam obcí
v jejichž katastru bude výcvik probíhat je uveden v příloze pro všechny kraje.
Vážený pane řediteli, pevně věřím, že uvedený přesun příslušníků AČR a vzájemná spolupráce
ozbrojených složek ČR nikterak nenaruší život občanů ve Vašem kraji.
Kontaktní osoba: kapitán Ing. Martin KUTIL alc. 973455 362, mobil: 702009294.

Velitel
brigádní generál Ing. Ján KOŽIAK
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