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ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 
Letiště Ruzyně, 160 08 PRAHA 6 

 

Čj. 5534 - 16 - 701   V Praze dne 13. 6. 2016 

Spis zn. ODO/30–2016-OOP  

  

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 

 

Úřad pro civilní letectví (dále jen Úřad), jako věcně a místně 
příslušný správní orgán podle § 89 odst. 2 písm. g) a §44 odst. 3 zákona 

č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví), v souladu 
s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 

správní řád), vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví: 

 

 

Článek I. 

Dočasně zakázaný prostor STŘEZETICE,  
Dočasně zakázaný prostor CHLUM 

 

 
 

S platností dne 1. 7. 2016. a dne 3. 7. 2016 Úřad zřizuje dočasně 

zakázané prostory STŘEZETICE a CHLUM s tímto vymezením: 
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Časové vymezení: 

 

Dočasně zakázaný prostor Čas UTC (SELČ) Datum 

Dočasně zakázaný prostor 

STŘEZETICE 

 

Dočasně zakázaný prostor 

CHLUM  

14:00 - 19:00 

(16:00 – 21:00) 

 

11:00 – 16:00 

(13:00 – 18:00) 

1. 7. 2016 

 

 

3. 7. 2016 

 

 

 

Prostorové vymezení: 

 

Dočasně zakázaný 

prostor 
Horizontální hranice Vertikální hranice 

Dočasně zakázaný 

prostor STŘEZETICE 

 

 

Dočasně zakázaný 

prostor CHLUM  

Kruh se středem v poloze 

N 50`15´33,76´´ 

a E 15`43´49,28´´ 

o poloměru 1000 m 

 

Kruh se středem v poloze    

N 50`16´49,72´´               

a E 15`44´41,70´´             

o poloměru 1000 m 

 

GND – 3500 ft 

AMSL 

 

 

 

 

Dočasně zakázané prostory STŘEZETICE a CHLUM se vztahují na 
veškerý letový provoz vyjma letů uvedených v ustanovení AIP ENR 5.1.1.2 

a AIP ENR 5.1.1.3. 
V případě naléhavé potřeby vstupu letadla AČR do těchto prostorů 

v rámci plnění úkolů NATINAMDS (Integrovaný systém protivzdušné 
a protiraketové obrany NATO) je stanoviště poskytující službu ATS 

oprávněno dočasně přerušit činnost v těchto prostorech. 
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Kontaktní osoby pro případné povolení průletu zakázanými prostory: 
Radek Balcárek (tel.: +420 608 216 662), Pavel Urban (tel.: 

+420 602 126 786). 
Využití vzdušného prostoru bude zajištěno publikováním zprávy 

NOTAM. 
 

 

 

Článek II. 

 Odůvodnění 

Úřad pro civilní letectví na základě požadavku Ministerstva dopravy 

zahájil nezbytné kroky k realizaci Dočasně zakázaných prostorů 
STŘEZETICE a CHLUM v souvislosti se zajištěním bezpečnosti při konání 

oslav 150 let, které uplynuly od bitvy u Hradce Králové v roce 1866, 

a jejichž součástí bude i rozsáhlá rekonstrukce této bitvy (v rámci těchto 
oslav bude použito větší množství pyrotechnických prostředků, zajištěných 

specialisty AČR). 

Na zajištění této významné kulturní akce byly poskytnuty značné 

finanční prostředky z veřejných rozpočtů, což naplňuje kritérium 
veřejného zájmu. 

Dočasně zakázané prostory STŘEZETICE a CHLUM, včetně názvu, 
horizontálního a vertikálního vymezení, časových vymezení byly 

projednány se zástupci Letecké amatérské asociace ČR a OVL SDK MO 
v souladu s odst. 1 § 44 zákona o civilním letectví. Úřad konstatuje, že 

žádná ze stran nemá námitky ani připomínky ke zřízení výše uvedených 
dočasně zakázaných prostorů. 

Využití vzdušného prostoru zajistí Úřad publikováním zprávy 
NOTAM. 

 

 

Článek III. 

Vyhodnocení připomínek 
 

K návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné připomínky. 
 

 

 
 

Článek IV. 

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 

K návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné písemné námitky. 
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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 patnáctým dnem po dni 

vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 172 správního řádu). 
 

 

 

 

 

    Ing. Ondřej Škop 

       vedoucí ODO                                             otisk úředního razítka                                         

           

 

 

 

Vyvěšeno dne:  13. 6. 2016 

Svěšeno   dne:  28. 6. 2016 

 

 

Přílohy: 

Grafické znázornění prostorů STŘEZETICE a CHLUM. 
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Dočasně zakázaný prostor STŘEZETICE 

 

 

 

 

Dočasně zakázaný prostor CHLUM 

 

 


