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Město Valašské Klobouky
Starostka
Do datové schránky
ID datové schránky: wi4brk7
Oznámení o zvýšení hladiny hluku při vojenském výcviku s účastí vzdušných sil
Vážená paní starostko,
Vzhledem k možným stížnostem civilního obyvatelstva na hluk vznikající při provozování
vojenské letecké techniky bych Vás chtěl informovat, že v termínu 26. - 28. května 2022,
bude probíhat v okolí Valašských Klobouků intenzivní výcvik předsunutých leteckých
návodčích v součinnosti s letectvem. V tomto termínu bude zajištěna i podpora pietního aktu
v obci Smolina s ohledem na 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Při této činnosti se
očekává zvýšená hladina hluku v přilehlých oblastech, které sousedí s Valašskými Klobouky.
Vzhledem k plnění některých specifických úkolů AČR, ke kterým patří i nácviky navádění
útoku letectva na pozemní cíle bude nad Valašskými Klobouky a přilehlými obcemi ve výše
uvedených dnech vyhlášena zóna, ve které budou minimální výšky letu nad terénem v
souladu s předpisy sníženy tak, aby odpovídaly splnění těchto úkolů. Prosím o informování i
přilehlých obcí.
Základním úkolem AČR je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu
napadení. Ozbrojené síly plní též úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků
ČR o společné obraně proti napadení. Vojenský výcvik se řídí následujícími základními
zákony, které upravují činnost Ozbrojených sil České republiky: Ústavní zákon č. 110/1998
Sb., o bezpečnosti České republiky, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR a zákon
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. V těchto zákonech se mimo jiné praví,
že zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích
demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní
povinností státu.
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Ganzar, tel. 973 411 580, mob. 606 530 304
plukovník gšt. Ing. Tomáš Skácel
velitel
podepsáno elektronicky

Elektronický podpis - 9.5.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Tomáš Krampla
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Certificate
Platnost do : 22.7.2022 08:50:12-000 +02:00

