
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 

Letiště Ruzyně, 160 08 PRAHA 6 

  

Sp. zn. ODO/48-2015 ASM-OOP-5   V Praze dne 29. 6. 2015 

Čj. 4897-15-701   

 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ  OBECNÉ POVA HY  

 

Úřad pro civilní letectví (dále jen Úřad) jako věcně a místně příslušný správní 

orgán podle § 89 odst. 2 písm. m) 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 vyhrazené prostory LKTSA7 TOVAČOV 

 

Prostor je vyžadován pro zabezpečení společného výcviku příslušníků českých 

a belgických ozbrojených sil, které se uskuteční ve dnech 24. 8. – 3. 9. 2015  

a 28. 9. – 8. 10. 2015 v okolí letiště Přerov. 

 

 

1) Prostorové a výškové vymezení LKTSA7 TOVAČOV 
 

 

 

 

 

 

název 

prostoru 

horizontální hranice prostoru vertikální 

hranice 

prostoru 

TOVAČOV 

(LKTSA7) 
493339,47N 0172609,50E 2km N Tršice GND – FL125 

(vč. dotčené 

části TMA 

V Ostrava a 

TMA VII Brno) 

493115,00N 0173258,00E 2,5km W Lipník n. B. 

492338,00N 0172625,00E 1km NE Vlkoš 

492004,00N 0170853,00E 2km SW Doloplazy 

49 27 42,00 N   017 02 24,60 E Mostkovice 

493401,20N 0171723,68E 1km S Olomouc 

493339,47N 0172609,50E 2km N Tršice 

vč. dotčené části TMA V Ostrava a TMA VII Brno 



 

 

 

 

 

2) Časové vymezení LKTSA7 TOVAČOV 

 

 

 

3) Zásady pro využití prostoru TOVAČOV: 

 

- Tento prostor má přednost před prostorem LKR6; 

- Tento prostor je využíván v plném rozsahu horizontální hranice, od GND  

do FL 120 včetně; 

- Plánované využití tohoto prostoru, včetně následných změn (zmenšení nebo 

zrušení) bude zveřejněno cestou AUP/UUP; 

- Uživatel prostoru (zástupce uživatele prostoru) musí: 

- každý den předem do 10:00 UTC upřesnit AMC změny v tomto vyhrazení 

(potvrzení plánu nebo časové zkrácení, výškové zmenšení, zrušení) 

pro následující den, které budou zveřejněny cestou AUP; 

- neprodleně oznámit AMC případné změny oproti AUP, zejména zrušení 

nebo dřívější ukončení činnosti pro daný den, které bude zveřejněno 

cestou UUP; 

- nejpozději 20 minut před zahájením výsadků u AMC aktivovat prostor 

TOVAČOV podle AIP ČR; 

- neprodleně po ukončení výsadku (dopadu posledního výsadkáře) u AMC 

deaktivovat prostor TOVAČOV podle AIP ČR (deaktivace se neprovádí 

v případě, že další výsadek se předpokládá do 30 minut po ukončení 

předešlého výsadku). Pro další výsadky je nezbytná opětovná aktivace 

tohoto prostoru. 

 

 

datum Čas (UTC) Prostor 

24. 8. 2015 1030-1200 

1330-1500 

 

25. – 26. 8. 2015 0700-0900 

1200-1400 

1700-1900 

 

27. – 28. 8. 2015 0700-0830 

1000-1200 

1500-1700 

2000-2200 

 

30. – 31. 8. 2015 0700-0900 

1200-1400 

1700-1900 

 

1. 9. 2015 0700-0830 

1000-1200 

1500-1700 

2000-2200 

LKTSA7 TOVAČOV 

2. 9. 2015 1000-1200 

1500-1700 

2000-2200 

 

3. 9. 2015 0700-0830 

1000-1200 

 

28. – 29. 9. 2015 0630-1800  

30. 9. – 2. 10. 2015 0630-2200  

4. – 5. 10. 2015 0630-1800  

6. – 7. 10. 2015 0630-2200  

8. 10. 2015 0630-1800  



 

4) Zásady pro provádění výsadkové činnosti v prostoru TOVAČOV: 

 

- Výsadkový letoun bude na spojení se stanovištěm poskytování informací 

(Přerov RADIO 127,775MHz); S ohledem na druh letiště bylo o LKPO Úřadem 

rozhodnuto, že pro potřeby civilního letectví je toto letiště použitelné za VFR 

den. S ohledem na tuto skutečnost není služba „Poskytování informací 

známému provozu“ mimo publikovanou provozní dobu letiště poskytována. 

- Velitel výsadkového letounu musí: 

- Oznámit každé vysazení minimálně 1 minutu před jeho provedením; 

- Neprodleně oznámit ukončení výsadku; 

- V případě požadavku na výsadek z letové hladiny vyšší, než FL120, získat 

letové povolení pro tuto činnost (pro stoupání z prostoru TOVAČOV 

do požadované hladiny, pro provedení výsadku a pro klesání zpět 

do prostoru TOVAČOV) od ACC Praha (viz AIP ČR ENR 5.5.2.2) 

 

5) Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR 

nezúčastněných na tomto výcviku do prostoru TOVAČOV: 

 

- Informaci o aktuálním stavu aktivace tohoto prostoru poskytne FIC Praha, 

APP Brno a APP Ostrava; 

- Průlety letadel tímto prostorem nebudou povolovány. Vyjímkami jsou: 

- Lety letecké služby Policie ČR, lety pro záchranu lidského života (SAR, 

LZZS) a lety hasičské služby, které mohou vstoupit do prostoru 

TOVAČOV na základě povolení. Toto povolení lze vyžádat buď přímo 

u Přerov RADIO (127,775MHz), nebo cestou příslušných civilních 

stanovišť ATS. Civilní stanoviště ATS koordinují tento vstup přímo 

se stanovištěm Přerov RADIO, případně s CRC. Stanoviště Přerov RADIO 

nebo uživatel prostoru v tomto případě neprodleně zabezpečí přerušení 

nebo omezení výsadkové činnosti na dobu nezbytně nutnou; 

- Lety v rámci NATINADS a NaPoSy PVO, které mají přednost před lety 

v rámci této výsadkové činnosti. Vstup těchto letů do prostoru TOVAČOV 

však podléhá letovému povolení vydanému CRC získanému po koordinaci 

s Přerov RADIO nebo s uživatelem prostoru. Stanoviště Přerov RADIO 

nebo uživatel prostoru v tomto případě neprodleně zabezpečí přerušení 

výsadkové činnosti na dobu nezbytně nutnou; 

- Předem dohodnuté jednotlivé odlety a přílety z/na letiště Přerov. Tyto 

lety koordinuje Přerov RADIO s ohledem na výsadkovou činnost 

(stanoviště poskytování informací tel.:580 580 160, 702 206 710. 

- Všechny výsadky a případné výše uvedené průlety musí být koordinovány 

mezi zástupcem uživatele prostoru a stanovištěm Přerov RADIO případně CRC 

tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. 

 

6) Kontakty: 

 

- Letiště Přerov – viz VFR příručka 

- Zástupce uživatele prostoru – mjr. Stanislav Lacko (AČR), tel. 602 393 813 

 

Článek II. 

Odůvodnění 

 

  Úřad pro civilní letectví na základě žádosti Odboru vojenského letectví Sekce 

dozoru a kontroly, Ministerstva Obrany, Generála Píky 1, Praha 6, PSČ 160 00 (dále jen 

žadatel) o vyhrazení dočasně vyhrazeného prostoru pro zabezpečení společného výcviku 

příslušníků českých a belgických ozbrojených sil na území ČR doručené dne 4. 5. 2015 

na Úřad pod čj. 3673-15-701 zahájil nezbytné správní kroky za účelem vyhovění žadateli 

při vyhrazení vzdušného prostoru pro výsadkovou činnost v prostoru TOVAČOV. V rámci 



tohoto cvičení bude probíhat výsadková činnost na letišti i mimo letiště LKPO. Jelikož se 

jedná o účast příslušníků cizí armády na území ČR, musí být tato aktivita schválena 

vládou ČR. Tato aktivita byla schválena usnesením vlády č. 41 ze dne 19. 1. 2015. 

Konkrétní publikace využití požadavku na vyhrazení vzdušného prostoru bude řešena 

cestou AUP/UUP. 

 

Návrh opatření obecné povahy v souvislosti s dočasným zákazem užívání části 

vzdušného prostoru byl projednán v souladu s odst. 1 § 44a zákona o civilním letectví. 

Informace o prostoru LKTSA7 TOVAČOV bude zveřejněna v Letecké informační příručce 

formou AIP SUP. 

 

V rámci doby stanovené pro podání připomínek a námitek byly na Úřad doručeny dvě 

níže uvedené připomínky, které Úřad vypořádal v článku III. 

 

Článek III. 

Vyhodnocení připomínek 

 

Dne 26. 5. 2015 byl na úřední desce Úřadu pro civilní letectví vyvěšen návrh 

opatření obecné povahy čj. 4341-15-701spis. zn. ODO/48-2015 ASM-OOP-5, kterým 

bude stanoven dočasně vyhrazený prostor pro výcvik českých a belgických ozbrojených 

sil na území ČR, konkrétně v oblasti Prostějova. Ve smyslu § 172 odst. 4 správního řádu 

se k návrhu OOP ve stanovené zákonné lhůtě vyjádřily následující subjekty: 

 

Identifikační údaje dotčeného: 

Název: Řízení letového provozu ČR, s. p. 

Sídlo: Navigační 787, Jeneč, 252 61 

IČ: 49710371 

 

Text připomínky: 

Navrhujeme vypustit z bodu 3) odrážku: „Tento prostor bude aktivován a 

deaktivován v souladu s postupy uvedenými v AIP ČR, ENR 1.1.9.5.3“. Formulace není 

úplně přesná a nejedná se o informaci pro veřejnost, ale o koordinační postup mezi AČR 

s ŘLP, který je oběma stranám jasný. Tento návrh je stanoviskem i MAMC. 

 

Vypořádání připomínky: 

Připomínka je důvodná a Úřad ji přijímá. Z toho důvodu je zapracována do OOP. 

 

Identifikační údaje dotčeného: 

Název: Letecká amatérská asociace ČR 

Sídlo: Ke Kablu 289, Praha 10, 102 00 

IČ: 48137481 

 

Text připomínky: 

Hranice prostoru probíhá cca 200 od prahu RWY 31 LKSB. Bohužel vzhledem 

k nepřesnostem při zákresu je možná určitá odchylka. Znamená to, že lety po okruhu 

LKSB budou mírně zasahovat do prostoru TOVAČOV. Považuji za vhodné lety po okruhu  

31P/13L umožnit. Navrhuji doplnit bod 5 následovně: „Lety po okruhu LKSB a jednotlivé 

přílety a odlety z LKSB mimo prostor jsou možné bez předchozí koordinace.“ Druhou 

možností je, že v době aktivace prostoru TOVAČOV by mohla být RWY LKSB 

jednosměrná, tj. 31TO/13LDG a lety po okruhu neumožněny. To však považuji za 

zbytečné. Třetí možností je se o provozu na LKSB vůbec nezmiňovat a počítat s tím, že 

případný let může do prostoru při přistání a po vzletu lehce proniknout. Pokud bychom 

však měli mapičku s leteckou vrstvou, bylo by možné se vyjadřovat daleko přesněji. 

 

Vypořádání připomínky: 

Tato připomínka byla postoupena žadateli o vyhrazení dočasně vyhrazeného prostoru, 

který na ni reagoval úpravou prostoru tak, že v době aktivace prostoru TOVAČOV a 

současném letu po okruhu v LKSB nebude docházet ke konfliktům. Žadatel vyřešil 



konflikt zasláním následujícího dopisu na Úřad: „V souvislosti s řešením letového provozu 

na LKSB v době konání HAHO-HALO 2015 Vám posílám úpravu prostoru TOVAČOV a to 

konkrétně:  

nahrazení souřadnice 49 27 55,00 N   017 02 13,00 E 1km SW Mostkovice novou 

souřadnicí  49 27 42,00 N   017 02 24,60 E Mostkovice. 

 

Touto změnou dojde ke zmenšení prostoru na dané souřadnici o 450m, tím se zvětší 

vzdálenost mezi ARP LKSB a hranou prostoru TOVAČOV na 1,6km.  

V místě dotyku prostoru s LKR 6 se jedná o zmenšení o 350m. 

Prosím o zapracování této změny do OOP. V příloze posílám nákres opraveného prostoru. 

 

Pokud i s touto změnou prostoru bude LAA požadovat doplnění níže uvedené 

věty do části 5), nemáme s tím zásadní problém. 

 

Jelikož LAA ČR se změnou souhlasila v plném rozsahu a Úřad s dohodou obou 

subjektů také souhlasí, je změna oproti návrhu OOP zapracována do OOP. 

 

 

Článek IV. 

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

 

Žádné námitky nebyly v zákonem stanovené lhůtě podány. 

 

Článek V. 

Poučení 

 

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). 

 

 

 

 

 

V 

 

Vyvěšeno dne: 29. 6. 2015 

Svěšeno dne : 13. 7. 2015 

 

Příloha 1 k čj. 4897-15-701  

Ing. Jan Lány 

oprávněná úřední osoba č. 373 

 

otisk úředního razítka 

 



Grafické zobrazení dočasně zakázaného prostoru LKTSA7 TOVAČOV 

 

 

 


