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Příloha 1: Zákon 169/1949 Sb. ustavující VÚ 

 
                           

 
                          169/1949 Sb. 

                              ZÁKON 

                     ze dne 16. června 1949 

                      o vojenských újezdech 

Změna: 425/1990 Sb. 

 

     Národní shromáždění republiky Československé usneslo  se na 

tomto zákoně: 

 

                            Oddíl 1. 

             Zřizování újezdů a jejich územní změny 

 

                               § 1 

 

     (1) Vláda může z území dosavadních obcí, po případě jejich 

částí, pokud je takových území třeba pro úkoly obrany státu, 

zřizovat vojenské újezdy (v dalším jen "újezdy"). Na území újezdu 

vykonává vnitřní správu zvláštní úřad (§   18).  Újezd není 

právnickou osobou. 

 

     (2) Před  rozhodnutím  o  zřízení   újezdu  si  vláda  opatří 

vyjádření zúčastněných  místních, okresních a  krajských národních 

výborů. 

 

     (3) Hranice  újezdu stanoví  vláda. S  konečnou platností  je 

podrobně vytyčí okresní národní výbor v dohodě s vojenskou správou 

po slyšení příslušného krajského soudu. 

 

     (4) Má-li  být  zřízen  újezd  z  částí  území dvou nebo více 

okresů, upraví  vláda nařízením hranice okresů  tak, aby újezd ode 

dne, kdy jeho zřízení nabude  účinnosti, náležel do území jediného 

okresu. 

 

     (5) Má-li  být  zřízen  újezd  z  částí  území dvou nebo více 

krajů,  stanoví  ministerstvo  vnitra  v  dohodě  s  ministerstvem 

národní obrany, který z okresních  národních výborů provede řízení 

podle odstavce 3, věty druhé. Vláda upraví nařízením hranice krajů 

tak, aby újezd ode dne, kdy jeho zřízení nabude účinnosti, náležel 

do území jediného kraje. 

 

     (6) Vláda stanoví úřední název újezdu. 

 

                               § 2 

 

     (1) Obce, jejichž území bylo zcela  pojato do území újezdu, a 

komunální podniky těchto obcí zanikají. 

 

     (2) Práva  a  závazky  zaniklých  obcí  a  jejich komunálních 

podniků  přecházejí  na  stát.  Kmenové  nebo  jinak  vázané jmění 

zaniklých obcí se uvolňuje. Na  stát rovněž přechází správa ústavů 

a fondů (nadací) a veřejného  statku vykonávaná místními národními 

výbory  těchto obcí.  Pokud není  v tomto  zákoně jinak stanoveno, 

zůstávají práva třetích osob nedotčena. 

 

     (3) Práva  zaniklých  obcí  a  jejich  komunálních  podniků k 

nemovitostem a vodám na území  újezdu a správa veřejného statku na 

území újezdu  přecházejí do oboru vojenské  správy. Vláda stanoví, 
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do kterého oboru státní správy  přecházejí ostatní práva i závazky 

zaniklých  obcí a  jejich komunálních  podniků a  správa ústavů  a 

fondů (nadací), kterou vykonávaly  místní národní výbory zaniklých 

obcí. 

 

     (4) Zaměstnanci zaniklých  obcí a jejich  komunálních podniků 

přecházejí  do služeb  státu. Jejich  pracovní a  mzdové poměry se 

upraví přiměřeně podle vládního nařízení ze dne 7. listopadu 1930, 

č.  163 Sb.,  o  převzetí  zaměstnanců samosprávných  korporací do 

státní služby  a o jejich  zařazení. Pracovní (služební)  a mzdové 

poměry  zaměstnanců v  individuálním smluvním  služebním poměru  a 

pracovní  a  mzdové  poměry  zaměstnanců,  na  které  se  vztahují 

předpisy o řízení státní mzdové  politiky, zůstávají však po tomto 

převodu  nezměněny.  Odpočivné  (zaopatřovací)  platy  zaměstnanců 

zaniklých obcí, kteří před  zřízením újezdu vstoupili do výslužby, 

a zaopatřovací platy pozůstalých  po zaměstnancích zaniklých obcí, 

kteří před tímto dnem zemřeli,  hradí stát, pokud nepřesahují míru 

stanovenou v § 212, odst. 1 až 3 zákona ze dne 24. června 1926, č. 

103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních 

zaměstnanců (platového zákona). 

 

     (5) Pro obce, jejichž území bylo jen částečně pojato do území 

újezdu, a pro jejich komunální podniky platí ustanovení oddílu 3. 

 

                               § 3 

 

     (1) Vláda  může  měnit  hranice  újezdu,  po  případě z území 

újezdu  nebo  z  jeho  části  zřídit  opět  obec  nebo  více obcí. 

Ustanovení  § 1  platí tu   obdobně. Je-li  do území  újezdu zcela 

pojato území další  obce, platí obdobně též ustanovení  § 2, odst. 

1 až 4. 

 

     (2) Zřizuje-li se  z území újezdu opět  obec, rozhodne vláda, 

který  majetek  se  z  vlastnictví  nebo  správy  státu převede do 

vlastnictví  této obce  nebo do  správy jejího  místního národního 

výboru, po případě, které nemovitosti se stávají veřejným statkem. 

Obdobné opatření může vláda učinit i při jiné změně hranic újezdu, 

při níž se přičleňuje část území újezdu k území sousední obce. 

 

                               § 4 

 

     Zřízení újezdu  a jeho úřední název,  dále zánik obcí nastalý 

zřízením  (rozšířením) újezdu,  po případě  opětné zřízení  obcí z 

jeho  území,  a  den  počátku  účinnosti  těchto  opatření vyhlásí 

ministerstvo vnitra v Úředním listě. 

 

                             Oddíl 2 

                         Pobyt v újezdu 

 

                               § 5 

 

     K  pobytu v  újezdu se  vyžaduje povolení  újezdního úřadu (§ 

18), který je  může kdykoliv odejmout. Z jeho  rozhodnutí nelze se 

odvolat. 

 

                               § 6 

 

     (1) Osoby,  které  v  den  zřízení  (rozšíření)  újezdu  mají 

bydliště na jeho území a  neobdrží tam povolení k trvalému pobytu, 

nebo  kterým  se  takové  povolení  dodatečně  odejme,  přestěhuje 

vojenská  správa  svým  nákladem   do  nového  bydliště  na  území 
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Československé republiky, jež si samy zvolí do tří měsíců poté, co 

vojenská správa je vyzvala k opuštění újezdu, po případě jim podle 

své  volby  nahradí  nutné  stěhovací  výlohy. Neoznámí-li dotčená 

osoba  vojenské  správě  v  uvedené  lhůtě své nové bydliště, může 

vojenská  správa na  svůj náklad  vyklidit její  movitý majetek  a 

uložit  jej  v  místě,  které  sama  určí;  v takovém případě není 

povinna straně nahradit stěhovací výlohy. 

 

     (2) Osobám,  které  v  důsledku  zřízení  (rozšíření)  újezdu 

pozbyly  na jeho  území svého  bydliště nebo  byly omezeny ve svém 

výdělečném podnikání, nahradí vojenská správa škodu jim vzniklou i 

ušlý zisk za  dobu, nežli si opatří nové  zaměstnání, nejvýše však 

za šest měsíců. Odmítne-li poškozený přijmout náhradní zaměstnání, 

které  mu  nabídla  vojenská  správa  nebo  z  jejího podnětu jiné 

odvětví státní správy, ač bylo možno na něm spravedlivě žádat, aby 

toto  náhradní zaměstnání  přijal, snižuje  se přiměřeně povinnost 

vojenské  správy k  náhradě ušlého  zisku. Nárok  na náhradu škody 

nebo  ušlého  zisku  lze  uplatnit  u  vojenské  správy nejdéle do 

jednoho  roku od  zřízení (rozšíření)   újezdu (§  4), a  jde-li o 

osobu, které byl na území újezdu povolen pobyt, nejdéle do jednoho 

roku od výzvy k opuštění újezdu. 

 

     (3) Nedojde-li  v případech  odstavců 1  a 2  mezi stranami k 

dohodě,  rozhodne  na  žádost  kterékoli  z  nich  okresní národní 

výbor. 

 

                               § 7 

 

     Osobám, které v důsledku zřízení  újezdu byly nuceny vzdát se 

svého  dosavadního  výdělečného  podnikání,  přísluší přednost při 

povolování  jiného výdělečného  podniku, chtějí-li  toto podnikání 

zahájit  v jiném  místě. Tím  nejsou dotčena  přednostní oprávnění 

založená jinými předpisy. 

 

                             Oddíl 3 

               Nemovitosti a práva na území újezdu 

 

                               § 8 

 

     (1) Dnem,  který stanoví  vyhláškou v  Úředním listě  okresní 

národní výbor  poté, když byly  podrobně vytyčeny hranice  újezdu, 

přecházejí do oboru vojenské správy nemovitosti a práva k vodám na 

území újezdu,  náležející státu, čítajíc v  to majetek, jehož stát 

nabyl  konfiskací, znárodněním  nebo podle  předpisů o  uspořádání 

soukromého vlastnictví k půdě. 

 

     (2) Dnem stanoveným  podle odstavce 1 se  zestátňují pro obor 

vojenské správy nemovitosti a práva k vodám na území újezdu, pokud 

náležejí jiným  osobám nežli státu. Kde  se v dalších ustanoveních 

tohoto zákona mluví o zestátněných nemovitostech a jejich bývalých 

vlastnících, rozumějí se  tím i zestátněná práva k  vodám a osoby, 

jimž tato práva dříve náležela. 

 

     (3) Všechna  práva třetích  osob  k  nemovitostem a  vodám na 

území  újezdu  zanikají  dnem  stanoveným  podle  odstavce  1  bez 

rozdílu, zda jsou zapsána ve veřejných knihách či nikoliv. 

 

     (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na nemovitosti a 

práva zapsaná v železničních knihách. 

 

     (5) Příslušné ministerstvo se dohodne s ministerstvem národní 
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obrany o tom,  jaká zařízení na území újezdu  bude vojenská správa 

udržovat a provozovat z důvodu veřejného zájmu. 

 

                               § 9 

 

     O  zestátnění podle  § 8,  odst. 2  vyrozumí vojenská  správa 

dosavadní  vlastníky  nemovitostí.  Vznikne-li  spor  o  předmět a 

rozsah zestátnění, rozhodne o něm okresní národní výbor. 

 

                              § 10 

 

     (1) Nejde-li  o  nemovitosti  svazků  lidové  správy  (§  13, 

odst. 1), přísluší za zestátněnou  nemovitost náhrada ve výši její 

obecné  ceny  podle  jejího  stavu  v  den  zestátnění,  a bylo-li 

nemovitosti užíváno již před tímto dnem (§ 16), podle jejího stavu 

v den počátku užívání. 

 

     (2) Při  určování náhrady  se přihlíží  též ke  škodě, kterou 

zestátněním  utrpí  poživatelé,  uživatelé,  nájemci nebo pachtýři 

zestátněné  nemovitosti  a  kterou   je  bývalý  vlastník  povinen 

nahradit. 

 

     (3) Byla-li zestátněna jen část nemovitosti, přihlédne se při 

určování náhrady také  k tomu, oč se zmenšila  hodnota zbylé části 

nemovitosti po zestátnění. 

 

     (4) Při určování náhrady nelze přihlížet ke zvláštním poměrům 

ani ke zvláštní oblibě ani k hodnotě, které tato nemovitost nabude 

zřízením  újezdu;  zejména  nelze  přihlížet  k  poměrům, jež byly 

způsobeny v úmyslu,  aby se jich použilo jako  důvodu k žádosti za 

zvýšení náhrady. 

 

     (5) U nemovitostí přidělených  (odevzdaných) podle předpisů o 

rozdělení konfiskovaného majetku  nebo přidělených (odevzdaných) z 

majetku získaného pro účely pozemkových reforem nastupuje na místo 

obecné  ceny  jako  základ   pro  určení  náhrady  cena  přídělová 

(přejímací),  je-li nižší  než cena  obecná. U  majetku, který  by 

jinak byl  převzat státem podle  předpisů o uspořádání  soukromého 

vlastnictví  k půdě,  vezme se  za základ  pro určení  náhrady ona 

náhrada, která by příslušela vlastníku podle těchto předpisů (cena 

přejímací nebo výkupní). 

 

     (6) Náhrada se poskytuje zpravidla  v hotovosti, avšak lze ji 

na  žádost  strany  přiznati  též  v  jiné  přiměřené  nemovitosti 

(právu). 

 

     (7) Náhrada v jiné přiměřené nemovitosti (právu) se poskytuje 

především  z  majetku  konfiskovaného  nebo  získaného  pro  účely 

pozemkových  reforem; přitom  se na  osoby, jimž  se náhrada takto 

poskytuje, hledí jako na jiné přednostní uchazeče. 

 

                              § 11 

 

     Vojenská  správa  zahájí  s  bývalými  vlastníky zestátněných 

nemovitostí jednání  o určení způsobu a  výše náhrady. Neskončí-li 

se toto jednání dohodou do šesti  měsíců od zestátnění (§ 8, odst. 

2), může se kterákoli ze stran obrátit na okresní národní výbor se 

žádostí o rozhodnutí. 

 

                              § 12 
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     (1) Náhrada  za   zestátnění  je  splatná   podle  dohody,  a 

nedošlo-li  k  ní,  je  splatná  do  šesti  měsíců  ode  dne,  kdy 

rozhodnutí o ní nabylo právní moci. 

 

     (2) Neprokáže-li  bývalý vlastník  zestátněné nemovitosti, že 

osoby,  jejichž  práva  jsou  na  nemovitosti zajištěna knihovními 

zápisy, souhlasí, aby náhrada poskytnutá v penězích byla vyplacena 

jemu  přímo, složí  se tato  náhrada u  knihovního soudu, který ji 

rozvrhne v nesporném řízení podle zásad exekučního řádu (zákona). 

 

     (3) Průkaz uvedený v odstavci 2 se podává listinou, na níž je 

podpis oprávněné  osoby ověřen soudem nebo  notářem, nebo veřejnou 

listinou. 

 

                              § 13 

 

     (1) Svazkům  lidové správy  se neposkytuje  náhrada za jejich 

nemovitosti,  zestátněné podle  § 8,  odst. 2.  Toto ustanovení se 

nevztahuje na jejich komunální podniky. 

 

     (2) S  osobami,  jejichž  práva  k  těmto nemovitostem svazků 

lidové správy (odstavec 1, věta prvá)  zanikla podle § 8, odst. 3, 

zahájí vojenská  správa jednání o  určení způsobu a  výše náhrady. 

Vláda  stanoví nařízením,  jakým  způsobem  se zjistí  tato práva, 

při čemž  může určit propadnou lhůtu  k jejich přihlášení. Stanoví 

zejména též, jakým způsobem a v jaké míře poskytne stát náhradu za 

tato práva. 

 

     (3) Ustanovení jiných předpisů, podle  nichž zanikají nebo se 

omezují nebo  vypořádávají práva k  nemovitostem a vodám  na území 

újezdu, zůstávají nedotčena. 

 

                              § 14 

 

     (1) Ustanovení § 13,  odst. 2 a 3 platí  obdobně, pokud jde o 

zaniklá práva třetích  osob (§ 8, odst. 3)  k nemovitostem a vodám 

na území újezdu, jež přešly ze zaniklých obcí a jejich komunálních 

podniků na stát (§ 2, odst. 2). 

 

     (2) Ustanovení §  13, odst. 2  a 3 platí  obdobně také, pokud 

jde o zaniklá  práva třetích osob (§ 8, odst.  3) k nemovitostem a 

vodám na  území újezdu, jež  náležely státu v  den stanovený podle 

§ 8, odst. 1, s výjimkou majetku, jehož stát nabyl konfiskací nebo 

podle předpisů o uspořádání soukromého  vlastnictví k půdě;  pokud 

jde  o  tento  majetek,  zůstávají  nedotčeny  zvláštní předpisy o 

vypořádání nároků ze závazků náležejících k tomuto majetku. 

 

                              § 15 

 

     Vláda  stanoví,  zda,  do  jaké  míry  a  jakým způsobem stát 

poskytne náhradu  Fondu národní obnovy  nebo Národnímu pozemkovému 

fondu  při ministerstvu  zemědělství za  majetek, který  přejde do 

oboru vojenské  správy podle ustanovení  § 8, odst.  1, a dále  za 

nemovitosti  (práva), které  budou poskytnuty  jako věcná  náhrada 

podle § 10, odst. 6 a 7. 

 

                              § 16 

 

     Již před zestátněním jsou orgány vojenské správy oprávněny za 

účelem přípravných  prací pro zřízení újezdu  vstupovat na všechny 

potřebné nemovitosti a užívat jich  v nutné míře. Pojmou-li se pak 
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tyto nemovitosti  do území újezdu, nepřísluší  zvláštní náhrada za 

jejich  užívání. Jinak  lze uplatnit  u vojenské  správy nárok  na 

náhradu za  užívání nemovitosti a  za způsobenou škodu  do jednoho 

roku ode  dne, kdy jí vojenská  správa přestala užívat. Nedojde-li 

mezi  stranami  k  dohodě  o  této  náhradě,  rozhodne  na  žádost 

kterékoli z nich okresní národní výbor. 

 

                             Oddíl 4 

           Odepsání parcel v újezdu z pozemkových knih 

 

                              § 17 

 

     (1) Nemovitosti  (knihovní  práva)  ležící  na  území  újezdu 

nejsou  s výhradou  uvedenou v  § 8,  odst. 4  předmětem zápisu ve 

veřejných knihách. 

 

     (2) Na  návrh   vojenské  správy  odepíše   knihovní  soud  s 

odvoláním na  tento zákon parcely  (jejich části) ležící  na území 

újezdu z dosavadní vložky bez závad, zapíše je do seznamu parcel a 

seznam odevzdá vojenské správě. 

 

     (3) Budou-li všechny parcely ve vložce dosud zapsané odepsány 

do seznamu, vložka se zruší. 

 

     (4) Bližší  předpisy k  provedení ustanovení  odstavců 1 až 3 

vydá nařízením ministr spravedlnosti v dohodě s ministry financí a 

národní obrany;  při tom se  může odchýlit od  ustanovení návodu k 

provedení obecného knihovního zákona a jednacích řádů pro soudy. 

 

                             Oddíl 5 

                          Správa újezdů 

 

                              § 18 

 

     (1) V  každém újezdu  se zřídí  újezdní úřad.  V jeho čele je 

újezdní  správce, kterého  jmenuje z  vyšších důstojníků  justiční 

služby v činné službě a odvolává  krajský národní výbor v dohodě s 

vojenskou  správou.  Nedojde-li  k  dohodě,  rozhodne ministerstvo 

vnitra s ministerstvem národní obrany. 

 

     (2) Újezdnímu  úřadu přidělí  vojenská správa  potřebný počet 

zaměstnanců. Újezdní správce je odpověden za řádnou správu újezdu. 

Ministerstvo národní  obrany vydá v dohodě  s ministerstvem vnitra 

směrnice pro vedení správy újezdních úřadů. 

 

                              § 19 

 

     (1) Újezdní úřad  plní ve svém  obvodu úkoly, které  jinak má 

místní národní výbor. 

 

     (2) Vláda může nařízením částečně přenést 

a) úkoly, které  jinak má místní národní  výbor, s újezdního úřadu 

   na okresní národní výbor, 

b) úkoly, které má okresní národní výbor, na újezdní úřad. 

 

     (3) Újezdní  úřad je  služebně podřízen  ministerstvu národní 

obrany. Bez újmy služební podřízenosti  je újezdní úřad při výkonu 

služby v oboru všeobecné vnitřní správy podřízen týmž orgánům jako 

místní národní  výbor a pro  vykonávání této správy  platí obdobně 

příslušné předpisy o místních národních výborech. 
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                              § 20 

 

     Předpisy  o obcích  a jejich  orgánech platí  přiměřeně i pro 

újezdy a jejich orgány. 

 

                              § 21 

 

     (1) V  újezdech  se  obecní  přirážky,  příspěvky, poplatky a 

dávky nevybírají a naturální plnění nepožadují. 

 

     (2) Náklady na  správu újezdu i  na plnění závazků  zaniklých 

obcí,  včetně  jejich   konkurenčních  povinností  podle  předpisů 

školských a  předpisů o církevním  jmění, uhrazuje stát  (vojenská 

správa),  nebude-li  stanoveno  jinak  podle  §  2,  odst. 3, věty 

druhé. 

 

                              § 22 

 

     (1) Příslušné  ministerstvo  může  v  dohodě  s ministerstvem 

národní obrany stanovit, že  vojenské správě přísluší vykonávat na 

území újezdu  hospodářskou nebo správní  činnost, jejíž vykonávání 

by  jinak  podle  obecných  předpisů  náleželo  někomu  jinému než 

vojenské správě nebo národním výborům. 

 

     (2) Předpisy, podle  nichž je třeba ke  změně způsobu použití 

nemovitostí nebo k jakýmkoliv stavebním změnám zvláštního úředního 

povolení, se na území újezdu nevztahují. 

 

                             Oddíl 6 

                    Berní a poplatkové úlevy 

 

                              § 23 

 

     Nemovitosti ležící na území újezdu  jsou osvobozeny od daní a 

dávek postihujících jejich držbu a výtěžek. 

 

                              § 24 

 

     (1) Od poplatků  a dávek za úřední  úkony ve věcech správních 

jsou osvobozena  právní jednání, písemnosti a  úřední úkony, pokud 

je jich třeba v souvislosti se zřízením újezdu 

a) k úpravě právních  poměrů obcí a  komunálních podniků zaniklých 

   nebo dotčených zřízením újezdu, 

b) k vypořádání nároků podle tohoto zákona, 

c) ke  zřízení  věcných  práv  nahrazujících  práva, která zanikla 

   podle § 8, odst. 3, a k jejich zápisu na jiné nemovitosti téhož 

   vlastníka a 

d) k nastoupení  nebo  započetí provozování  zaměstnání (povolání) 

   osob,  které zřízením  újezdu  pozbyly  svého bydliště  na jeho 

   území nebo byly omezeny ve svém výdělečném podnikání. 

 

     (2) Jestliže  osoba,  která  vlastnila  nemovitosti  na území 

újezdu, jež  byly zestátněny, nabude jiných  nemovitostí od státu, 

je  takový  převod  osvobozen  od  poplatků,  pokud  hodnota  nově 

nabytých   nemovitostí   není   větší   než  hodnota  zestátněných 

nemovitostí  (náhrada  za   tyto  nemovitosti  poskytnutá).  Je-li 

hodnota  nově  nabytých  nemovitostí  větší,  je  převod  podroben 

poplatku  nemovitostnímu jen  z rozdílu  obou hodnot,  a to sazbou 

podle  výše  tohoto  rozdílu.  Až  do  částky  nepřevyšující jednu 

třetinu  hodnoty  zestátněných  nemovitostí  (náhrady za převedené 

nemovitosti) vyměří se poplatek v poloviční výši. 
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     (3) Ustanovení odstavce 2 platí  obdobně pro převody, kterými 

nejpozději  do dvou  let ode  dne zestátnění  nabude osoba,  jejíž 

nemovitosti  byly zestátněny,  nemovitostí  od  jiné osoby  než od 

státu. 

 

     (4) Převody  podle odstavců  2 a  3 jsou  osvobozeny také  od 

obecní dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí. 

 

     (5) Úlevy  podle odstavců  1 až  4 se  vztahují též na právní 

jednání, písemnosti  a úřední úkony,  k nimž došlo  před účinností 

tohoto  zákona v  souvislosti se  zřízením vojenských  výcvikových 

táborů (§ 26, odst. 1). 

 

                             Oddíl 7 

                Všeobecná a přechodná ustanovení 

 

                              § 25 

 

     Vojenskou správou podle tohoto  zákona se rozumí ministerstvo 

národní obrany nebo orgán  tímto ministerstvem pověřený. Podání ve 

věcech souvisících se zřízením újezdu určená vojenské správě lze v 

každém případě učinit u újezdního úřadu. 

 

                              § 26 

 

     (1) Usnesení  vlády  a  usnesení  sboru  pověřenců  o zřízení 

vojenských výcvikových táborů, k  nimž došlo před účinností tohoto 

zákona, mají  účinky usnesení vlády o  zřízení újezdů podle tohoto 

zákona (§ 1, odst. 1). 

 

     (2) V případech,  kde byla již  před účinností tohoto  zákona 

učiněna  opatření, jež  svým obsahem  odpovídají jeho ustanovením, 

platí  za opatření  učiněná  podle  tohoto zákona.  Zejména odpadá 

řízení  podle §  1, odst.  3 v  případech, kde  již před účinností 

tohoto  zákona  byly  stanoveny  a  vytyčeny  hranice  dosavadních 

vojenských výcvikových táborů. 

 

                              § 27 

 

     Osobám dotčeným  přípravami provedenými ke  zřízení újezdů, s 

nimiž vojenská  správa již před  účinností tohoto zákona  uzavřela 

dohodu o náhradě škody jim  způsobené, nepříslušejí za tutéž škodu 

další nároky podle § 6. 

 

                              § 28 

 

     Tento  zákon nabývá  účinnosti dnem  vyhlášení; provedou  jej 

ministři  vnitra a  národní obrany  v dohodě  s ministry financí a 

spravedlnosti a ostatními zúčastněnými členy vlády. 

 
Zdroj: www.vugt.cz/odis/sborniky/cd/cd_zak/zakony/169_49.htm 
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Příloha 2: Příklady programů vyuţitelných pro podporu rozvoje bývalých VÚ Ralsko  

a Mladá  

 

 

Zdroj:  Baxa 2006, Ţeníšková 2006, www.mmr.cz 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Program Základní popis 

Program rozvoje bývalých 

vojenských újezdů Ralsko a Mladá 

Formy, způsoby a opatření k dosaţení cílového stavu revitalizace; zařazení VÚ Ralsko  

a Mladá mezi hospodářsky slabé regiony (pouze na období 2004-2006) 

Program rozvoje kraje Podpora regionálního rozvoje na úrovni kraje s důrazem na sociálně ekonomickou sféru. 

Regionální program podpory rozvoje 

hospodářsky slabých a strukturálně 
postiţených regionů 

Podpora restrukturalizace hospodářské základny, zvýšení hospodářské výkonnosti a tím 

 i úrovně příjmů obyvatelstva a vytváření nových pracovních míst; rozvoj v oblasti 
cestovního ruchu v oblastech se soustředěnou podporou státu 

Regionální program obnovy a 

výstavby technické infrastruktury 
 v bývalých vojenských újezdech 

Ralsko a Mladá 

Podpora v daném smyslu pro obce, jejichţ katastrální území či jeho část se nachází na 
území bývalých VÚ Mladá a Ralsko 

Programy na podporu hospodářské a 
sociální soudrţnosti 

Čerpání finančních prostředků obcemi dotčenými předchozím působením vojsk i těţbou 
uranu 

Program obnovy venkova 

Podpora obnovy rozvoje venkovských oblastí. Předpoklad participace obyvatel venkova, 

občanských spolků a sdruţení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. 

Příjemci jsou obce či jejich svazky. 

KONVER II 

Program EU; Podpora procesu obnovy a rozvoje bývalých vojenských prostorů s podporou 

následujících aktivit: 1) vyuţití bývalých vojenských lokalit k civilnímu vyuţití; 2) změna 

regionální ekonomické struktury prostřednictvím podpory malých a středních podniků; 3) 
zvýšení kvalifikace pracovní síly 

Podpora úprav budov a ploch 

bývalých vojenských areálů             

k obecnímu vyuţití 

Příspěvky na úpravy budov a ploch v bývalých vojenských areálech k novému vyuţití    

pro poskytování sluţeb ve veřejném zájmu nebo k podnikatelskému vyuţití či na 
aktualizaci nebo pořízení změn územně plánovací dokumentace (platí pro obce, které 

převzaly vojenský majetek do svého vlastnictví) 
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Příloha 3: Biologická a krajinářská hodnota bývalých VVP v letech 1975-1990 

 

VVP Mladá Ralsko Libavá Hradiště Vyškov Boletice Jince Dobrá Voda 

Lesnatost značná vysoká značná značná 
velmi 

vysoká 
vysoká vysoká vysoká 

(v %) 50 70 50 50 90 70 85 80 

Zastoupení 
polopřirozených 

travinných 
porostů 

střední malé velké velké malé střední malé velké 

Poměr   
les:travní 
porosty 

1:1 7:2 5:4 5:4 11:1 2:1 9:1 4:1 

Návrh 
celkového 

ochranného 
režimu 

- žádoucí naléhavý naléhavý žádoucí naléhavý naléhavý bezpodmínečný 

Návrhy územní 
ochrany 

4 11 5 - 11 26 11 15 

Zastoupení 
ochranářsky 

cenných lokalit 
malé výrazné střední velké střední velké střední velké 

Zastoupení 
význačných 
krajinných   

prvků 

malé střední silné silné střední silné střední silné 

Význam území   
z hlediska 

Zemědělské 
krajiny stř. 

Polabí 

Sev. 
Čech 

Vodohos-   
podářského+ 

fytogeog. 
kontakt 

Doupovských 
hor+ 

fytogeog. 
kontakt 

Střední 
Moravy 

Vodohos-  
podářského 
a Šumavy 

Velkého 
lesního 

komplexu 
Střed. 
Čech 

Celoevropského 
a vodohos-  
podářského 

 

Zdroj: Větvička, Husáková, Sádlo 1992, s. 39, cit v Ţeníšková 
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Příloha 4: Soustava Natura 2000 na území současných i bývalých VÚ (k roku 2007) 

 

VÚ 
Evropsky významná lokalita Ptačí oblast 

název rozloha (ha) název rozloha (ha) 

Boletice Boletice  20 348,7325 (+) Boletice  23565,2157 (-) 

  Polná 0,6404 (+)     

Brdy Felbabka 11,3754 (+) 

- 

  Hrachoviště 62,829 (+) 

  Ledný potok 1,6149 (+) 

  Octárna 15,0656 (+) 

  Ohrazenický potok 1,623 (+) 

  Padrťský potok 45,1287 

Březina -   - 

Hradiště Hradiště 33 159,0685 (+) Doupovské hory 63 116,7237 (-) 

Libavá  Libavá 11 376,1055 (+) Libavá 32 723,8217 (+) 

Dobrá Voda Šumava 171 958,7130 Šumava 97 492,9858 

Mladá Milovice-Mladá 1 244,1100 - 

Ralsko Jestřebsko-Dokesko 6 950,3715 Českolipsko-

Dokeské pískovce 

a mokřady 

  

  Slatinné vrchy 138,4586   

  Horní Ploučnice 837,3536 9 408,7599 
 

Pozn. (+) - celá lokalita leţí uvnitř vojenského prostoru 
  (-)  - většina lokality se rozkládá na území vojenského prostoru 

Zdroj: Peterová 2007  
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Příloha 5: Důvody zániku sídel ve sledovaném území českého pohraničí (1930-2003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

  

 

 

             
Zdroj: Kučera (2006), s.101, 115                                                                                        


