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Sdělení občanům měst a obcí správniho obvodu ORP Přerov
a základě usnesení vlády č. 867 ze dne 23. listopadu 2011 bude Česká republika v termínu
od 4. do 21. září 2012 hostit největší alianční cvičení a zároveň jediné cvičení vzdušných sil NATO
v letošnim roce s názvem "Ramstein Rover 2012" které je organizováno a řízeno komponentním
velitelstvím vzdušných sil v Ramsteinu. Cílem společného výcviku aliančních jednotek na našem
území bude především sladěni činnosti pilotů taktického letectva s činností předsunutých leteckých
návodčích při podpoře pozemních operací a dále poskytnout vhodné prostory a zařízení pro zvýšení
interoperability, standardizaci postupů v procedurách přímé letecké podpory a zvyšování
kvalifikace těchto vojenských specialistů, kteří jsou nasazováni v zahraničních misích ISAF na
území Afghánistánu. Účast potvrdilo 16 členských zemí NATO.
Letová činnost bude probíhat primárně z 22. základny letectva u Náměště nad Oslavou a dále
ve vojenských výcvikových prostorách Libavá a Boletice. Součástí cvičení jsou ostré střelby na
letecké střelnici Vojenského újezdu Libavá. V průběhu cvičení se bude létat bez munice i nad
Olomouckým krajem, kde budou pozemní návodčí procvičovat spolupráci s piloty letounů. Létat se
bude od 4. do 21. září 2012 denně v pracovní dny od 09 hodin až do 23. hodiny noční. Lety
v nočních hodinách budou omezeny jen na minimální potřebný počet. Považuji za důležité Vás
tímto upozornit na nárůst počtu letů i nad částí území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Přerov, což znamená možnost zvýšení hlukové zátěže. Veškerá činnost bude probíhat
v souladu s platnými zákony předpisy a interními normativními akty a v úzké koordinaci
s civilnimi složkami letového provozu. Velmi přísně bude dbáno na dodržení bezpečnostních zásad
a veškerých protihlukových opatření.
Bližší informace
www.lznamest.army.cz
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