ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
K letišti 1149/23, 160 08 PRAHA 6
Čj. 3054-17-701

V Praze dne 19. 3. 2018

Spis zn. ODO/13-2018-OOP

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POV A HY
Úřad pro civilní letectví, jako věcně a místně příslušný správní orgán
podle § 89 odst. 2 písm. m) a § 44 odst. 6 zákona č. 49/1997Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/199 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví), v souladu
s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní
řád), vydává návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

Článek I.

Dočasně omezený prostory KLATO1 a KLATO2
(temporary restricted areas KLATO1 and KLATO2)
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Časové vymezení:
Datum

Čas

Datum

26. 4. až 22. 5. 2018

východ slunce (SR) západ slunce (SS)

KLATO1 a KLATO2

13. 6. až 1. 7. 2018

Východ slunce (SR) –
západ slunce (SS)

KLATO1 a KLATO2

24. 7. - 28. 8. 2018

východ slunce (SR) západ slunce (SS)

KLATO1 a KLATO2

28. 9. až 07. 10. 2018

východ slunce (SR) západ slunce (SS)

KLATO1 a KLATO2

27. 10. až 28. 10. 2018

východ slunce (SR) západ slunce (SS)

KLATO1 a KLATO2

17. 11. až 18. 11. 2018

východ slunce (SR) západ slunce (SS)

KLATO1 a KLATO2

Prostorové vymezení:
Dočasně
omezený
prostor

Horizontální hranice

Vertikální hranice

KLATO1

Kružnice o poloměru 5 NM (9,26 km)
se středem
v 492206,329N 0131738,637E

FL 125 – FL 165

492958,189N; 0131122,022E;
492802,760N; 0132010,164E
KLATO2

492629,251N; 0133929,127E
491301,813N; 0132031,425E
492200,443N; 0130704,582E

2

FL 95 – FL 125

Uživatel tohoto dočasně omezeného prostoru je povinen využívat tyto
prostory v souladu s AIP ČR (ENR 1.1.9.5.3).
Separaci provozu od prostoru KLATO1 a KLATO2 zajistí příslušné
stanoviště ATS.
Letadla provádějící výsadky v dočasně omezených prostorech KLATO1
a KLATO2 musí být na provozní frekvenci příslušného stanoviště poskytující
službu ATS. Informaci o provozním kmitočtu a volacím znaku stanoviště
poskytne stanoviště FIC Praha.
Letadla provádějící výsadky v dočasně omezených prostorech KLATO1
a KLATO2 musí být vybavena systémem „ADS-B Out Extended squitter“.
Velitelé letadel zajistí dodržení rozestupů mezi letadly provádějícími
výsadek v dočasně omezených prostorech KLATO1 a KLATO2, mezi
ostatním provozem v prostorech třídy G a E, tedy pod FL95 a v ATZ letiště
LKKT.
V publikovaných dnech bude do dočasně omezených prostorů KLATO1
a KLATO2 v době od východu slunce do západu slunce povolen vstup
letadlům na základě letového povolení vydaného příslušným stanovištěm
poskytujícím službu ATS.
V případě naléhavé potřeby vstupu letadel AČR do těchto prostorů
v rámci plnění úkolů NATINADS (Integrovaný systém protivzdušné
a protiraketové obrany NATO) a NaPoSy PVO (Národní posilový systém
protivzdušné obrany České republiky), letadel v nouzi a letadel pro účely
pátrání a záchrany, je výše uvedené stanoviště poskytující službu ATS
oprávněno dočasně přerušit výsadkovou činnost.
Využití vzdušného prostoru zajistí Úřad cestou AIP SUP, včetně
kontaktních údajů na žadatele (Petr Hlaváček, tel: +420 602 488 588,
mail: petr@ask.cz). Plánování a změny ve využití tohoto prostoru budou
zveřejněny cestou AUP/UUP.
V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích,
položka 52, písmeno e) je žadatel povinen zaplatit správní poplatek ve výši
20000,- Kč.
Článek II.

Návrh odůvodnění
V publikovaných dnech se uskuteční několik mezinárodních
parašutistických
soustředění
v
hromadných
seskocích
a
jiných
parašutistických disciplínách z několika výsadkových letadel najednou.
K zajištění průběhu tohoto soustředění a k zajištění bezpečnosti ostatních
uživatelů vzdušného prostoru požádal dne 14. 11. 2017 pořadatel Pink
Aviation spol. s. r. o., o dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru.
Úřad pro civilní letectví na základě podané žádosti Pink Aviation spol.
s. r. o., vyzval žadatele, aby svou žádost projednal s ŘLP ČR, s.p. a dohodl
konečné nekonfliktní parametry požadovaných prostorů včetně případných
odchylek od standardních provozních postupů. Výsledky tohoto projednání
byly Úřadu dodány dne 12. 2. 2018.
Dočasně omezené prostory požadované pro tato soustředění, včetně
horizontálního a vertikálního vymezení, časových vymezení a podmínek pro
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vstup ostatních uživatelů do těchto prostorů byly projednány se zástupci
ŘLP ČR, s. p., Letecké amatérské asociace ČR a ODVL SDK MO v souladu s
odst. 1 § 44a zákona o civilním letectví. Projednání bylo provedeno cestou
KSASM na jejím pravidelném zasedání dne 30. 1. 2018. Připomínky
vznesené ODVL SDK MO byli akceptovány a jsou součástí podmínek tohoto
návrhu. Jiné námitky ke zřízení dočasně omezených prostorů KLATO1 a
KLATO2 vzneseny nebyly.
Článek III.

Vyhodnocení připomínek
Ve smyslu § 172 odst. 4 správního řádu nebyla, v zákonné lhůtě k
NOOP čj. 1830-18-701 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. 1830-18-701 doručena žádná námitka.
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 účinnosti dnem vyvěšení
veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Ing. Ondřej Škop
vedoucí ODO

otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne: 19. 3. 2018
Svěšeno dne: 3. 4. 2018
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Příloha:
Grafické znázornění dočasně omezených prostorů KLATO1 a KLATO2.
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