ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
Letiště Ruzyně
160 08 PRAHA 6
Sp. zn. ODO/46 – 2015 ASM-OOP-4
Čj. 3712-15-701

V Praze dne 4. 5. 2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL), jako věcně a místně příslušný
správní orgán podle § 89 odst. 2 písm. g) 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
(dále jen zákon o CL) a podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává
v souladu s § 173 správního řádu opatření obecné povahy, kterým se stanoví:
Článek I.
Dočasně zakázaný prostor LKP20
S platností od 5. 5. - 14. 5. 2015 se pro zvýšení bezpečnosti a ve zvláště
významném veřejném zájmu vyhlašuje dočasně zakázaný prostor LKP20
MS Ostrava v rozsahu:

1.
2.
3.
4.

Horizontální vymezení:
494817,77N 0181441,57E
494754,56N 0181452,24E
494807,42N 0181527,17E
494824,17N 0181455,42E
Vertikální vymezení:
GND-1500ft AMSL
Časové vymezení:

Ve dnech od 5. 5. 2015 do 14. 5. 2015 v době od 05:00-22:00 UTC
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Do dočasně zakázaného prostoru LKP20 je zakázán vstup všech letadel
vyjma letadel HEMS, Policie ČR, hotovostních letadel AČR a letadel provádějících
hasičskou činnost při plnění speciálních úkolů vyplývajících z důvodu zřízení
těchto složek.
Informace o publikování prostoru bude veřejnosti dána na vědomí
NOTAMem prostřednictvím Letecké informační služby ŘLP ČR, s. p.
Článek II.
Odůvodnění
ÚCL přijal dne 4. 5. 2015 žádost Policie ČR o neprodlené zřízení dočasně
zakázaného leteckého prostoru v CTR Mošnov za účelem ochrany zdraví
a veřejného pořádku při zajištění bezpečnostní akce Policie ČR v rámci konání
Mistrovsví světa v ledním hokeji v ČEZ Aréně Ostrava. Úřad v souladu
s §44 odst. 4 zákona o CL projednal návrh opatření obecné povahy v souladu
s §44b odst. 2 s Ministerstvem obrany (dále jen MO), s osobou pověřenou
výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (dále jen
LAA ČR) a s osobou pověřenou poskytováním letových provozních služeb (dále
jen ŘLP ČR, s. p.).
MO vyjádřilo s publikováním dočasně zakázaného prostoru souhlas.
LAA ČR s publikováním dočasně zakázaného prostoru uvnitř CTR Mošnov
nesouhlasí, protože se domnívá, že nebyla naplněna skutkové podstata
pro využití ustanovení §44 odst. 4 zákona o CL. LAA dále uvádí, že regulaci
leteckého provozu v místě konání sportovních utkání pomocí leteckých předpisů
považuje za dostačující.
ŘLP ČR s. p. s vyhlášením dočasně zakázaného prostoru vyjádřilo souhlas.
Úřad na základě posouzení požadavku Policie ČR shledal tento jako
ve zvláště významném veřejném zájmu a rozhodl se této žádosti vyhovět.
V rámci posuzování žádosti k vyhlášení dočasně zakázaného prostoru byly vzaty
v potaz také rozsah pořádaných aktivit a možných hrozeb, pro které
je bezpečnostní akce Policie ČR realizována.
Článek VI.
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá v souladu s § 44b odst. 3 účinnosti dnem
vyvěšení veřejné vyhlášky.
Článek V.
Poučení
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může ve smyslu § 173
odst. 1 správního řádu, každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření
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obecné povahy vydal po předchozí telefonické domluvě (na 225 421 281). Tímto
orgánem je v tomto případě Úřad pro civilní letectví České republiky.
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.

Vyvěšeno dne:

5. 5. 2015

Ing. Jan Lány
oprávněná úřední osoba, s. č. 373

Svěšeno dne: 14. 5. 2015
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