ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
K letišti 1149/23, 160 08 PRAHA 6
Čj. 2491-18-701

V Praze dne 05. 03. 2018

Spis zn.: ODO/7-2018 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. 2 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 § 11odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen správní řád), vydává opatření obecné povahy, kterým
se stanoví:
Článek I
Následující změny v rozdělení vzdušného prostoru ČR, v souladu s § 44 odst. 2
zákona o civilním letectví a na základě žádosti Odboru vojenského letectví, Sekce
dozoru a kontroly Ministerstva obrany ČR, Generála Píky 1, Praha 6, 16000,
IČ 60162694, dále jen žadatel, jsou:

1)

Nový prostor LKD11 CHLUM
Označení, název a
horizontální hranice

LKD11 CHLUM
Kruh o poloměru 7,0 NM
se středem
48 52 38,30 N 014 04 17,81 E

Vertikální
hranice

FL 95
GND

Poznámky
Čas aktivace

Doporučená
opatření

Činnost:
OAT lety UAS (bez možnosti vyhnutí se ostatnímu provozu)
Doba: H24, Plánovaná aktivace uvedena v AUP
ATS stanoviště poskytující informaci o skutečné aktivaci:
FIC Praha, APP Karlovy Vary
Poznámky: Spravováno AMC. Aktivací LKD11 nezaniká
případná aktivace LKTSA1.

Vyhnout se
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2)

Nový prostor LKD13 MILOVANY
Označení, název a
horizontální hranice

LKD13 MILOVANY
Kruh o poloměru 7,0 NM
se středem
49 40 23,34 N 017 36 05,38 E

Vertikální
hranice

FL 95
GND

Poznámky
Čas aktivace

Doporučená
opatření

Činnost:
OAT lety UAS (bez možnosti vyhnutí se ostatnímu provozu)
Doba: H24, Plánovaná aktivace uvedena v AUP
ATS stanoviště poskytující informaci o skutečné aktivaci:
APP Ostrava
Poznámky: Spravováno AMC. Aktivací LKD13 nezaniká
případná aktivace LKTSA3 (vč. A a B).

Vyhnout se
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3)

Nový prostor LKD14 LESNÁ
Označení, název a
horizontální hranice

LKD14 LESNÁ
Kruh o poloměru 7,0 NM
se středem
50 18 17,70 N 013 08 24,96 E

4)

Vertikální
hranice

FL 95
GND

Poznámky
Čas aktivace

Doporučená
opatření

Činnost:
OAT lety UAS (bez možnosti vyhnutí se ostatnímu provozu)
Doba: H24, Plánovaná aktivace uvedena v AUP
ATS stanoviště poskytující informaci o skutečné aktivaci:
FIC Praha, APP Karlovy Vary
Poznámky: Spravováno AMC. Aktivací LKD14 nezaniká
případná aktivace LKTSA4 (vč. A až D).

Vyhnout se

Publikované informace pro leteckou veřejnost

Letecká veřejnost bude o nových nebezpečných prostorech informována jejich
zveřejněním prostřednictvím AIP ČR a VFR příručky ČR (prozatím formou AIP
SUP a VFR SUP).
Zaslání podkladu na LIS ŘLP ČR, s. p. pro publikaci nových nebezpečných
prostorů zajistí ODVL SDK MO po vydání OOP. Předpokládaná účinnost nových
nebezpečných prostorů je 24 MAY 2018 (AIRAC termín).

5)

ASM postupy

Vzhledem k tomu, že tyto nové nebezpečné prostory („D“) budou „AMCmanageable“, což je ve vzdušném prostoru ČR doposud nezavedená struktura,
obsahuje toto OOP i ASM pravidla pro jeho plánování a aktivaci.
Stejná pravidla budou doplněna ÚCL (KSASM) do AIP ČR, ENR 1.1.9.
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5.1 Plánování nebezpečných prostorů v AUP
Nebezpečné prostory budou v AUP plánovány vojenskou částí AMC na základě
podaného FPL (D-1). Konkrétní plánované časy v AUP se budou stanovovat podle
plánovaného času vstupu do vzdušného prostoru ČR (-30 minut)
a plánovaného času výstupu ze vzdušného prostoru ČR (+ 30 minut).
V případě zrušení podaného FPL budou vojenskou částí AMC plánované
nebezpečné prostory zrušeny cestou UUP.

5.2 Aktivace nebezpečných prostorů
Aktivace prostorů se předpokládá pouze v případě, kdy bude existovat reálná
potřeba jejich využití. Aktivaci prostorů provádí CRC prostřednictvím vojenské
části AMC.
Podnět k aktivaci předá na CRC ACC Praha neprodleně po zjištění nouzového
stavu u letu UAS anebo po oznámení záměru pilotem UAS.

6)

ATS postupy

FIC Praha, APP Karlovy Vary a/nebo APP Ostrava neprodleně po zjištění aktivace
příslušného nebezpečného prostoru informují na svých provozních kmitočtech
piloty o aktivaci konkrétního nebezpečného prostoru.
Poznámka:
Pilotům VFR letů se doporučuje, pokud se v době uvedené v AUP rozhodnou letět
do těchto nových nebezpečných prostorů, byli ve vlastním zájmu „na poslechu“
provozních kmitočtů uvedených stanovišť ATS. Pilotům VFR letů se rovněž
doporučuje, pokud jsou na provozních kmitočtech příslušných stanovišť ATS
informováni o aktivaci daného nebezpečného prostoru, aby tento prostor
neprodleně opustili.

7) Poplatky:
V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích, položka
52, písmeno e) je žadatel osvobozen od správního poplatku, neboť se jedná
o akci pro potřeby Armády České republiky.
Článek II.

Odůvodnění
Úřad obdržel dne 11. 10. 2017 žádost žadatele o změny v rozdělení vzdušného
prostoru ČR čj. MO 208217/2017-1216. Žádost byla předložena v souvislosti
s plánovaným vydáním nové mapy ICAO 1 : 500 000 (k 29. 3. 2018) a v souladu
s § 44, odst. 2, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.
Úřad projednal tuto žádost o změny v rozdělení vzdušného prostoru ČR
s příslušnými subjekty v souladu s odst. 1 § 44a zákona o civilním letectví
v rámci jednání KSASM dne 30. 01. 2018.
Tyto prostory jsou určeny k zabezpečení letu vojenských bezpilotních systémů
(UAS). Jejich zřízení bylo projednáno s MD, ÚCL a ŘLP ČR, s. p. Jsou určeny
zejména k ochraně civilního letového provozu, který je prováděn nad vojenskými
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výcvikovými prostory a v jejich blízkosti. Jeho aktivace se předpokládá pouze
v případě, kdy bude existovat reálná potřeba jeho využití.
Článek III.

Vyhodnocení připomínek
Ve smyslu § 172 odst. 4 správního řádu nebyla, v zákonné lhůtě k NOOP
čj. 1267-18-701 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. 1267-18-701 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. 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).

Ing. Rudolf Prchal
Inspektor ODO

otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne: 05. 03. 2018
Svěšeno dne:

20. 03. 2018
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