ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
K letišti 1149/23, 160 08 PRAHA 6
Čj. 6785 -18-701
Spis zn. ODO/41-2018 OOP

V Praze dne 18. 06. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POV A HY
Úřad pro civilní letectví, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 44
odst. 6 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), v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(dále jen správní řád), vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

Článek I.

Dočasně omezený prostor AKRO
(temporary restricted area AKRO)
S platností od 29. 07. do 11. 08. 2018 bude pro Mistrovství světa v letecké
akrobacii kluzáků kategorie Advanced a Unlimited, pořádané Aeroklubem České
republiky z. s. , IČ 005 374 03, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, na letišti
Zbraslavice vyhrazen dočasně omezený prostor AKRO v rozsahu:

1. Časové a prostorové vymezení:
Časové vymezení:

Dočasně omezený prostor

Čas (UTC)

Datum

AKRO

0600 - SS

29. 07. - 11. 08. 2018
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Prostorové vymezení:

Dočasně omezený
prostor

Horizontální hranice

Vertikální hranice

AKRO

Kruh se středem v poloze
49 48 51 N a 12 06 00 E
(ARP LKZB),
o poloměru 4 NM

GND – FL 065

2. Zákres prostoru:
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3. Zásady pro využití prostoru:






Vlečné letouny musí být vybaveny funkčním odpovídačem SSR schopným
odpovídat na dotazy v módu A ve 4096 kódech s hlášením tlakové
nadmořské výšky v módu C.
Prostor MTMA Čáslav má přednost před dočasně omezeným prostorem AKRO.
Uživatel prostoru musí uzavřít dohodu se stanovištěm ATS LKCV za účelem
využití té části dočasně omezeného prostoru AKRO zasahujícím do MTMA
Čáslav.
Přílety, odlety, průlety a místní činnost z/do LKZB jsou možné pouze
po vyžádání.
Žadatel ve lhůtě do 15. 09. 2018 zašle na Úřad pro civilní letectví (email
skop@caa.cz) statistické vyhodnocení využití dočasně omezeného prostoru
AKRO obsahující celkovou plánovanou dobu využití prostoru, celkovou
skutečnou dobu využití prostoru a celkovou dobu zrušení.

4. Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru:



Informaci o aktivaci a možnosti průletu dočasně vyhrazeným prostorem
poskytne ZBRASLAVICE RADIO 126,630 MHz.
Do dočasně omezeného prostoru AKRO bude povolen vstup letadel Policie ČR,
LZZS, letadel AČR (pouze NATINAMDS), letadel provádějící pátrání
a záchranu a letů provádějících hasičskou činnost.

5. Kontakty:



Odpovědná osoba za organizaci celé akce je Martin Mezera, telefon
602 954 478.
Koordinátor mezi AeČR a AČR je Tomáš Zemánek, tel: 712 045 307.

6. Publikované informace pro leteckou veřejnost:
Informace o vyhrazení prostoru AKRO bude letecké veřejnosti dána
prostřednictvím AIP SUP a VFR SUP publikovaným LIS ŘLP ČR. Objednání
prostorů bude žadatel provádět prostřednictvím AMC ČR. Zpráva o objednání
prostoru bude publikována v AUP/UUP.

7. Poplatky:
V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích, položka
52, písmeno e) je žadatel osvobozen od správního poplatku, neboť se jedná
o akci sportovního charakteru.

Článek II.

Odůvodnění
Ve dnech 29. 07. až 11. 08. 2018 se uskuteční na letišti Zbraslavice Mistrovství
světa v letecké akrobacii kluzáků, pořádané Aeroklubem České republiky z. s.
K zajištění průběhu tohoto Mistrovství světa a k zajištění bezpečnosti ostatních
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uživatelů vzdušného prostoru požádal dne 16. 05. 2018 žadatel o dočasné
vyhrazení části vzdušného prostoru.
Úřad pro civilní letectví na základě podané žádosti Aeroklubu České republiky
z. s., zahájil nezbytné správní kroky k zajištění realizace výše uvedeného
požadavku a současně také jeho publikaci v AIP ČR a VFR příručce ČR formou
AIRAC AIP SUP a VFR SUP. Publikace konkrétního využití vzdušného prostoru
bude řešeno cestou AUP/UUP.
Dočasně vymezený prostor požadovaný pro Mistrovství světa v letecké akrobacii,
pořádané Aeroklubem České republiky z. s. na letišti Zbraslavice, včetně jeho
horizontálního a vertikálního vymezení, časových vymezení a podmínek
pro vstup ostatních uživatelů do tohoto prostoru byl projednán se zástupci ŘLP
ČR, s. p., Letecké amatérské asociace ČR a ODVL SDK MO v souladu s odst. 1 §
44a zákona o civilním letectví v rámci jednání Konzultační skupiny ASM ve dnech
27. 03. a 15. 05. 2018. Všichni členové skupiny KSASM vyjádřili kladné
stanovisko k této akci.

Článek III.

Vyhodnocení připomínek
Ve smyslu § 172 odst. 4 správního řádu nebyla, v zákonné lhůtě k NOOP
čj. 5810-18-701 uplatněna žádná připomínka.

Článek IV.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Ve smyslu § 172 odst. 5 správního řádu nebyla na Úřad pro civilní letectví
v zákonné lhůtě od zveřejnění NOOP čj. 5810-18-701 doručena žádná námitka.

Článek V.

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.
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Článek VI.

Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Ing. Želmíra Harantová

otisk úředního razítka

oprávněná úřední osoba
č. 592

Vyvěšeno dne: 18. 06. 2018
Svěšeno dne: 03. 07. 2018
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