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PLÁN VYUŽITIA VÝCVIKOVÝCH A UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ
VOJENSKÉHO VÝCVIKOVÉHO PRIESTORU KUCHYŇA
NA MESIAC FEBRUÁR 2019
.

Pechotná strelnica „ A“
Využitie výcvikových zariadeni a priestorov
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2. Letecká strelnica „B“:
Využitie výcvikových zariadení a
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4. Doplňujúce informácie

b) Ocbrana vzdušného priestoru SR letectvom VzS OS SR a lety dopravných lietadiel budú
vykonávané podl‘a potreby.
c) Využívanie výcvikových zariadení pechotnej strelnice „A“ pri súčasnom využívaní viacerými
užívatel‘mi koordinovat‘ prostredníctvom povereného správcu pechotnej strelnice „A“ p. Pavla
CHRENČA, tel. +421 904 237 148.
d)

V prípade potreby vykonania úprav v tomto pláne predkladat‘ užívateľmi v súlade so Štatútom
VVP Kuchyňa písomne požiadavky velitel‘ovi VVP Kuchyňa na fax 0960 390 700.

e) Užívatelia výcvikových zariader~ VVP Kuchyňa sú povilnií dodržiavať ustar[ovenia Štatútu
VVP Kuchyňa, ktorý je k dispozícii ú velitel‘a VVP Kuchyňa a správcov strelníc.

f) Pre vstup do ciel‘ových plöch strelnic, letiska ajeho odlúčených objektovje trvalo platný zákaz
vstupu pre obyvatel‘stvo. Počas výcviku a plánovanej činnosti vo výcvikových zariadeniach
VVP Kuchyňa platí zákaz vstupu do celého VVP Kuchyňa. Vo VVP Kuchyňa je trvalo platný
zákaz zberu druhotných surovín.
g) Všetky činnosti a práce mimo tento plán a každé zasahovanie do lesných prfstupových ciest ~vo
VVP Kuchyňaje možne vykonavat len so suhiasom veliteľa VVP Kuchyňa
h) Koordinačná porada k využitiu VVP Kuchyňa na mesiac MAREC 2019 sa uskutoční dňa
8.2.2019 o 09:00 hod. v priestoroch letiska Kuchyňa v brífingovej miestnosti velitel‘stva VU
1201 Kuchyňa.
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