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ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 

Letiště Ruzyně 

160 08 PRAHA 6 

Sp. zn.: ODO/21-2015 - ASM-OOP-1 

Č. j.:  825-15-701                                                                            V Praze dne 18. 2. 2015 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

NÁVRH  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

 

Úřad pro civilní letectví, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 44 

odst. 6 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví), v souladu s ustanovením § 172 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), vydává návrh opatření obecné 

povahy, kterým se stanoví: 

Článek I. 

Dočasné rezervovaný prostor LKTRA48 

Dočasně rezervovaný prostor LKTRA49 

 

S platností od 23. - 26. 4. 2015 bude pro letecké veřejné vystoupení v rámci leteckého dne 

Plasy vyhrazen dočasně rezervovaný prostor v rozsahu: 

 

Časové vymezení: 

 

 

Datum Čas (v UTC) Prostor 

23. - 24. 4. 2015 1000-1400 LKTRA48 a 

LKTRA49  

25. - 26. 4. 2015 0600-SS LKTRA48 a 

LKTRA49 
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Prostorové vymezení: 

 

 

Název prostoru Horizontální hranice prostoru 
Vertikální hranice 

prostoru 

LKTRA48 Průnik kruhu o poloměru 10 km se 

středem v poloze 49 55 13 N a 013 22 37 

E (ARP LKPS) a TMA VI Praha 

 

GND – FL 095 

LKTRA49 Rozdíl kruhu o poloměru 10 km  

se středem v poloze 49 55 13 N a 013 22 

37 E (ARP LKPS) a průniku tohoto kruhu 

s TMA VI Praha 

GND – FL 075 

 

Plánování a změny ve využití toho prostoru budou zveřejněny cestou AUP/UUP. 

Uživatel tohoto dočasně rezervovaného prostoru je povinen využívat tento prostor v souladu 

s AIP ČR (ENR 1.1.9.5.3). 

Informaci o aktivaci a možnosti průletu dočasně rezervovaným prostorem poskytne  

AFIS Plasy (PLASY RADIO 123,600 MHz), telefon +420 373 322 029. 

Ve dnech 25. 4. a 26. 4. 2015 nebude do prostorů LKTRA 48 a LKTRA49 v čase od 11.30 do 

15.00 UTC povolen vstup nikomu jinému než účinkujícím a v odůvodněných mimořádných 

případech letadlům HEMS, Policie ČR a letadlům AČR. 

Článek II. 

Návrh odůvodnění 

Ve dnech 23. 4. - 26. 4. 2015 se uskuteční letecký den Plasy. K zajištění průběhu tohoto 

leteckého dne a k zajištění bezpečnosti ostatních uživatelů vzdušného prostoru požádal dne 6. 

2. 2015 pořadatel Aeroklub Plasy, o. s. o dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru. 

Úřad pro civilní letectví na základě podané žádosti Aeroklubu Plasy, o. s., zahájil nezbytné 

správní kroky k zajištění realizace výše uvedeného požadavku a současně také jeho publikaci 

v Letecké informační příručce formou AIP SUP. Prostor bude plánován cestou AUP/UUP.  

Dočasně rezervovaný prostor požadovaný pro letecký den Plasy, včetně jeho horizontálního, 

vertikálního vymezení, časových vymezení a podmínek pro vstup ostatních uživatelů do 

tohoto prostoru byl projednán se zástupci ŘLP ČR, s. p. a Letecké amatérské asociace ČR a 

dohodnut s Ministerstvem obrany v souladu s odst. 1 § 44a zákona o civilním letectví. 

 

Článek III. 

Vyhodnocení připomínek 

Bude doplněno 

 

Článek IV. 

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

Bude doplněno 
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Článek V. 

 Návrh poučení 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti po vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a 

jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s 

právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze 

vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho 

právní moci. 

Článek VI. 

Návrh účinnosti 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky 

(§ 173 odst. 1 správního řádu). 
 

Příloha: Grafické zobrazení prostoru. 

         Ing. Jan Lány 

 Vyvěšeno dne:    18. 2. 2015     oprávněná úřední osoba, s. č. 373 

 

 

 

Grafické zobrazení prostoru: příloha k čj. 825-15-701 

23. 4. - 26. 4. 2015 

 

 


