ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
Letiště Ruzyně, 160 08 PRAHA 6

Čj. 4342-15-701
Sp. zn. ODO/41-2015 ASM-OOP-3

V Praze dne 21. 5. 2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Úřad pro civilní letectví, 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví) a
podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád),
vydává návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví:
Článek I.
Dočasně zakázaný prostor LKP16 Litomyšl
V souvislosti s uspořádáním 57. ročníku Mezinárodního operního festivalu
Smetanova Litomyšl, který se koná ve dnech 11. 6. - 5. 7. 2015 v Litomyšli, je dočasně
zakázáno užívání vzdušného prostoru v následujícím horizontálním, vertikálním
a časovém rozsahu:
1) Prostor LKP16 Litomyšl - vymezený kružnicí o poloměru 3km se středem
v bodě o souřadnicích 495219N 0161845E od GND do 5000ft AMSL.
Časové omezení:

Datum
11. 6. 2015
12.
13.
14.
15.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
26.

6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Čas (v UTC)
18.00
17.30
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
19.00
19.00

-

20.00
19.15
21.15
21.00
21.00
21.20
22.00
22.00
20.45
16.45
21.00
22.00

Datum
27. 6. 2015
28. 6. 2015
29. 6. 2015
2. 7. 2015
3. 7. 2015
4. 7. 2015
5. 7. 2015

Čas (v UTC)
19.00 - 22.00
17.30 - 19.30
17.30 - 19.30
19.00 - 22.00
19.00 - 21.15
18:30 – 20:30
18.30 - 20.30

2) Dočasně zakázaný prostor LKP16 – Litomyšl se vztahuje na veškerý letový provoz
vyjma letů uvedených v ustanovení AIP ENR 5.1.1.2 a AIP ENR 5.1.1.3. Tato
vyjímka platí i pro lety hotovostních letadel AČR.
Článek II.
odůvodnění
Úřad pro civilní letectví na základě požadavku pořadatele ze dne 10. 4. 2015
(čj. 2803-15-701) zahájil nezbytné kroky k zajištění realizace dočasně zakázaného
prostoru LKP16 – Litomyšl v souvislosti s pořádáním 57. ročníku Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl.
Festival se koná v otevřeném prostoru a hluk letadel může významně snížit
kvalitu umělecké produkce a kulturní zážitek účastníků festivalu. Vzhledem ke své
dlouhodobé tradici se tento hudební festival stal již mezinárodně uznávanou
a respektovanou přehlídkou zejména operní tvorby a neustále se zvyšujícím počtem
zahraničních účinkujících. Podpora takovéto významné kulturní akce, navíc hojně
podporované z veřejných rozpočtů, sama o sobě naplňuje kritérium veřejného zájmu,
přičemž důvody zvláštního zřetele jsou plně pokryty výše uvedenými specifiky
organizace tohoto hudebního festivalu. Proto je ve veřejném zájmu zajistit ochranu
území, ve kterém bude hudební produkce prováděna vyhlášením dočasného zákazu
užívání části vzdušného prostoru, jak je uvedeno v čl. I.
Opatření obecné povahy v souvislosti s dočasným zákazem užívání části
vzdušného prostoru byl projednán v souladu s odst. 1 § 44a zákona o civilním letectví.
Dočasný zákaz užívání části vzdušného prostoru bude zveřejněn v Letecké informační
příručce formou AIP SUP.

Článek III.
Vyhodnocení připomínek
Připomínky nebyly ve lhůtě k tomu určené podány.

Článek IV.
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Námitky nebyly ve lhůtě k tomu určené podány.

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).
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oprávněná úřední osoba č. 373

otisk úředního razítka

V
Vyvěšeno dne: 21. 5. 2015
Svěšeno dne : 6. 5. 2015
Příloha 1 k čj. 4342-15-701
Grafické zobrazení dočasně zakázaného prostoru LKP16 Litomyšl 11. 6. – 5. 7. 2015

