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ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 
K letišti 1149/23, 160 08 PRAHA 6 

 
Čj. 013393-18-701   V Praze dne 5. 11. 2018 

Spis zn. ODO/86-2018-OOP  

  

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 
Úřad pro civilní letectví, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 89 odst. 2 

písm. m) a §44 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění 

zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví), a podle § 11 

odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), vydává návrh opatření 

obecné povahy, kterým se stanoví: 

 

 

Článek I 

 

Následující změna v rozdělení vzdušného prostoru ČR, v souladu s § 44 odst. 2 zákona  

o civilním letectví a na základě usnesení KSASM /12 ze dne 4. 9. 2018   

 

 

Zrušení dočasně omezeného prostoru LKTRA50 Vrchlabí 
(temporary restricted area LKTRA50 Vrchlabí) 
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1. Časové, prostorové a výškové vymezení  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Publikované informace pro leteckou veřejnost 
 

 Letecká veřejnost bude o zrušení dočasně omezeného prostoru informována 

prostřednictvím změnové služby AIP ČR, MIL AIP, VFR příručce ČR a v letecké mapě 

ICAO 1:500 000 a letecké mapě LOM. 

 Zaslání podkladu na LIS ŘLP ČR, s. p. pro zrušení dočasně omezeného prostoru zajistí 

Úřad pro civilní letectví po vydání OOP. Požadovaná účinnost zrušení dočasně 

omezeného prostoru je 28 FEB 2019 (AIRAC termín). 

 

 

3. Poplatky 
 

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, § 8 odst. 1 písmeno 

a), je Úřad osvobozen od správního poplatku. 

 

 

Článek II. 

 

Odůvodnění 
 

Úřad byl informován o požadavku zrušení dočasně omezeného prostoru LKTRA50 Vrchlabí 

prostřednictvím KSASM/11 dne 17. 7.2018, kde následně byla vyžádána statistika 

využitelnosti dočasně omezeného prostoru. Vzhledem k politice uspořádání vzdušného 

prostoru vycházející z Nařízení Komise (ES) č.2150/2005  a po projednání na KSASM/12 

dne 4. 9. 2018 s příslušnými subjekty v souladu s § 44a odst. 1 zákona o civilním letectví 

bylo rozhodnuto zrušit dočasně omezený prostor LKTRA 50.  

 

 

Označení, název a vodorovná 
hranice 
Identification, name and lateral 

limits 

 
Horní hranice 
Spodní hranice 
Upper limit 
Lower limit 

 
Poznámky 

Čas aktivace 
Remarks 
Time of 
activation 

 

LKTRA50 VRCHLABÍ 

 
50 43 34,98 N 015 30 17,52 E − 
50 32 21,39 N 016 02 27,74 E − 
50 31 53,84 N 016 08 55,60 E − 
50 26 31,16 N 016 05 45,97 E − 
50 21 32,07 N 016 10 18,06 E − 
50 25 45,81 N 015 34 41,63 E − 

50 43 34,98 N 015 30 17,52 E 

 
 

FL 245 
____________ 

5000 ft AMSL 

Činnost/Activity: Lety kluzáků v 
mracích/ Flights of gliders in 
clouds 
Doba/Time: MON − SUN 0800 
− SS (0700 − SS) 
Plánovaná aktivace uvedená v 
AUP/ Planned activation 
specified in AUP. 
Podmínky vstupu/Entry 
conditions: 
Pouze pro VFR lety. 
Obousměrné rádiové spojení s 
Vrchlabí RADIO./ 
VFR flights only. Two−way radio 
contact with Vrchlabí RADIO. 
ATS stanoviště/Unit: ACC 
Praha nebo/or FIC Praha 
nebo/or APP Ostrava 
Poznámky/Remarks: 
Spravováno AMC/ AMC 
manageable. 

LKTRA37 má přednost před/has 
priority over LKTRA50 
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Článek III. 

 
Vyhodnocení připomínek 

Ve smyslu § 172 odst. 4 správního řádu nebyla, v  zákonné lhůtě k NOOP čj. 011880-18-701 

uplatněna žádná připomínka. 

 

 
Článek IV. 

 

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
Ve smyslu § 172 odst. 5 správního řádu nebyla na Úřad v zákonné lhůtě  

od zveřejnění NOOP čj. 011880-18-701 doručena žádná námitka. 

 

 

Článek V. 

 

Poučení 
 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 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 obecné povahy. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode 

dne jeho právní moci. 

 

 
Článek VI 

. 

Účinnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné 

vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 5. 11. 2018 

Svěšeno dne:   20. 11. 2018 

Ing. Želmíra Harantová  

č. 592 

 
otisk úředního razítka 


