ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
Letiště Ruzyně, 160 08 PRAHA 6

Čj. 6835-15-701

V Praze dne 28. 8. 2015

Spis zn. ODO/68-2015 ASM-OOP-9

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
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 opatření obecné povahy, kterým se stanoví:
Článek I.
Dočasně vyhrazené prostory pro lety v rámci soutěže WAVE CAMP 2015-2016.
Prostory budou využitelné v období od 12. listopadu 2015 do 31. března 2016 pro
provádění letů kluzáků v dlouhé vlně mezi Krkonošemi a Jeseníky. O vyhrazení prostorů
žádá v souladu s § 44 odst. 6 zákona o civilním letectví Aeroklub České republiky,
U Pergamenky 3, Praha 7 – Holešovice, 170 00, IČ 00537403, dále jen žadatel.
1) Horizontální a vertikální hranice prostorů

Název prostoru
LKTSA39

Vertikální
hranice prostoru
FL 95 – FL 125

Horizontální
hranice prostoru

Poznámka

1. 504524,3273 N 154003,6837 E
2. 504040,00 N 150300,00 E
3. 504830,00 N 145145,00 E
4. 505213,8488 N 145149,6422 E
podél Česko – Polské státní hranice
1. 504524,3273 N 154003,6837 E

LKTSA42

FL 95 - FL 225

1. 503909,7194 N 160521,0148 E
2. 503446,69 N 160340,51 E
3. 504446,63 N 153503,06 E
4. 504524,3273 N 154003,6837 E

.

podél Česko – Polské státní hranice
1. 503909,7194 N 160521,0148 E
LKTSA43

FL 95 - FL 225

1. 501253,8807 N 163312,3504 E
2. 501131,01 N 162926,48 E
3. 502634,63 N 160957,56 E
4. 503401,72 N 161422,71 E
5. 503446,69 N 160340,51 E
6. 503909,7194 N 160521,0148 E
podél Česko – Polské státní hranice
1. 501253,8807 N 163312,3504 E

LKTSA44

FL 95 - FL 235

1. 502150,4633 N 171204,1297 E
2. 500732,84 N 171127,91 E
3. 500635,44 N 171433,26 E
4. 500634,19 N 172611,17 E
5. 500631,2785 N 173943,1417 E
podél Česko – Polské státní hranice
6. 500109,7162 N 174658,5846 E
7. 495900,00 N 171600,00 E
8. 501058,88 N 170253,67 E
9. 500304,96 N 164345,04 E
10.500547,2004 N 164218,5277 E
podél Česko – Polské státní hranice
1. 502150,4633 N 171204,1297 E

LKTSA46

FL 95 - FL 215

1. 501510,8745 N 172643,0294 E
2. 500634,19 N 172611,17 E
3. 500635,44 N 171433,26 E
4. 500732,84 N 171127,91 E
5. 502150,4633 N 171204,1297 E
podél Česko – Polské státní hranice
1. 501510,8745 N 172643,0294 E

LKTSA47

FL 95 - FL 195

1. 500109,7162 N 174658,5846 E
2. 494702,73 N 174328,94 E
3. 494635,89 N 173227,73 E
4. 495900,00 N 171600,00 E
1. 500109,7162 N 174658,5846 E

LKTSA48

1. 501058,88 N 170253,67 E

FL 95 – FL 235

2. 495900,00 N 171600,00 E
3. 500304,96 N 164345,04 E
1. 501058,88 N 170253,67 E
LKTSA49

1. 501625,2919 N 173818,3752 E

FL 95 - FL 185

2. 501208,9743 N 174404,6228 E
podél Česko-Polské státní hranice
3. 500631,2785 N 173943,1417 E
4. 500634,19 N 172611,17 E
5. 501510,8745 N 172643,0294 E
podél Česko-Polské státní hranice
1. 501625,2919 N 173818,3752 E

2) Podmínky pro využití prostorů pro WAVE CAMP 2015:
a) Aeroklub Jeseník je jediným uživatelem prostorů pro WAVE CAMP 2015 a je
povinen zajišťovat komunikaci s AMC ČR a ACC Praha.
b) Aktivovat definované prostory pro WAVE CAMP 2015 lze v
na meteorologických podmínkách mezi východem a západem slunce.
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závislosti

c) Prostory pro WAVE CAMP 2015 mají prioritu před LKTRA50 a LKTRA51.
Pro případnou současnou aktivaci příslušných prostorů pro WAVE CAMP 2015
a LKTRA50 je nutné mít uzavřenou koordinační dohodu mezi uživateli těchto
prostorů.
d) Publikované prostory pro WAVE CAMP 2015 lze využívat maximálně do letové
hladiny 500ft pod požadovanou horní hranici prostorů z důvodu zajištění
vertikálních rozstupů od ostatního provozu.
e) Publikované prostory LKTSA39, 42, 43, 44, 47 a 48 lze využívat tak, aby byl vždy
zajištěn minimální rozstup 5NM od v AUP plánovaných prostorů LKTRA70,
LKTRA68, LKTRA69, LKTSA3A.
f)

Publikované prostory LKTSA44 a LKTSA47 lze využívat tak, aby byl vždy zajištěn
minimální rozstup 2,5NM od TMA III Ostrava.

g) V případě, že prostory LKTRA68, 69, 70 a LKTSA3A (v době předložení návrhu
opatření obecné povahy LKR3A) nejsou v AUP plánovány, lze prostory vyhrazené
pro WAVE CAMP 2015 využívat v plném horizontálním rozsahu. V tomto případě
zajišťuje rozstup 5NM od prostorů pro WAVE CAMP ACC Praha.
h) V případě, kdy dojde k „Ad hoc“ aktivaci vzdušného prostoru ve prospěch Armády
ČR (aktivace prostoru bez zveřejnění v AUP) odpovídá uživatel tohoto prostoru
(Armáda ČR) za zajištění rozstupu 5NM od aktivovaných prostorů pro WAVE
CAMP.
i)

Prostor LKTSA48 lze využívat pro lety v rámci WAVE CAMP 2015 pouze v době,
kdy nebude využíván prostor LKTRA69.

j)

Prostory pro WAVE CAMP 2015 musí být plánovány a aktivovány pouze
Aeroklubem Jeseník cestou AMC ČR.

k) Aeroklub Jeseník musí předložit pracovišti AMC ČR žádost na vyhrazení
vzdušného prostoru den před zamýšleným konáním letové činnosti (D-1)
do 10:00 UTC. Žádost musí obsahovat náležitosti požadované ustanovením
AIP ČR ENR 1.1.9.5.2
l)

Plánované využití prostorů pro WAVE CAMP 2015 musí být oznámeno cestou AUP.
Změny v plánovaném využití prostorů musí být vždy neprodleně oznámeny
Aeroklubem Jeseník na AMC ČR tel: +420 220373954 a publikovány zprávou
UUP.

m) Zahájení a ukončení činnosti v prostorech pro WAVE CAMP 2015 musí Aeroklub
Jeseník telefonicky oznámit na ACC Praha tel: +420 220374386. Zahájení musí
být oznámeno nejpozději 30 minut před skutečným zahájením činnosti. Ukončení
činnosti musí Aeroklub Jeseník oznámit na ACC Praha neprodleně. SC ACC Praha
musí předat příslušné informace o aktivaci a deaktivaci na AMC Polsko.
n) Vstup a využití prostorů pro WAVE CAMP 2015 uživateli vzdušného prostoru
z jiných letišť musí být koordinován a odsouhlasen Aeroklubem Jeseník (kontakt
+420 604 905 903, +420 588 884 615, info@aeroklubjesenik.cz).
o) Aeroklub Jeseník je odpovědný za dodržování pravidel při využití prostorů
pro WAVE CAMP 2015 dalšími uživateli na základě sjednaných dohod.
p) Stanovený kmitočet pro lety v prostorech pro dlouhou vlnu je 130,925 MHz
(glider - glider).
q) Letům Policie ČR, letům hotovostního systému Armády ČR, letům pro záchranu
lidského života a letům letecké hasičské služby je vstup povolen bez předchozí
koordinace. Informace o využití prostorů poskytne koordinátor akce Aeroklub
Jeseník (+420 604 905 903).
r) Aeroklub Jeseník musí poskytovat
s požadavky AIP ČR ENR 1.1.9.7.2.

statistiku

využití

prostorů

v

souladu

s) Podmínkou létání v prostorech WAVE CAMP 2015 je dodržet ustanovení 4 Létání
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v dlouhé vlně DOPLŇKU P leteckého předpisu L2.
t) Pro případné využití navazujících polských prostorů musí být před zahájením
jejich využívání uzavřena dohoda o koordinovaném využívání prostorů pro WAVE
CAMP 2015 a EPTSA 40, 41, 42, 43, 45, 46 mezi Aeroklubem Jeseník
a Aeroklubem Jelenia Góra popisující výše zmíněné principy využití předmětných
prostorů.
u) Nejpozději 28 dnů před termínem zahájení využívání vyhrazených prostorů
a navazujících polských prostorů předloží Aeroklub Jeseník kopii uzavřené
dohody, uvedené v bodě 2 písm. t) tohoto opatření obecné povahy, s Aeroklubem
Jelenia Góra na ÚCL a na ŘLP ČR, s. p. společně s vypracovanými postupy
Aeroklubu Jeseník pro splnění všech výše uvedených podmínek a stanovení
odpovědností a pravomocí k zajištění koordinace činností a využívání
vyhrazených prostorů.
K tomuto účelu provede Aeroklub Jeseník posouzení všech rizik, které mohou
souviset s jeho činností uživatele a koordinátora využití prostorů pro WAVE CAMP
2015 a přijme k nim příslušná zmírňující opatření v jeho kompetenci. V případě,
že nebudou rizika eliminována příslušnými opatřeními a nadále by měla vliv na
bezpečnost realizace Wave Camp 2015, AK Jeseník musí o této skutečnosti
informovat ŘLP ČR, s. p. a ÚCL a to nejpozději 28 dnů před zahájením Wave
Camp 2015.
v) Informace o omezení využití tratí ATS musí být zajištěno prostřednictvím
Centralized Airspace Data Function (CADF) Network Manager (NM) Eurocontrol
vytvořením EU / FUA restriction a zveřejněného na NM Eurocontrol Network
Operations Portal (NOP).

3) Publikované informace pro leteckou veřejnost:
Informace o vyhrazení prostorů pro lety v rámci soutěže WAVE CAMP 2015 bude
letecké veřejnosti dána na vědomí cestou AIP SUP, který předloží Úřad a publikuje LIS
ŘLP ČR, s. p.
V případě zájmu Aeroklubu Jelenia Góra na využívání prostorů LKTSA 39, 42, 43,
44, 46, 47, 48, 49 budou tyto prostory plánovány prostřednictvím Aeroklubu Jeseník,
který zajistí komunikaci s AMC ČR a ACC Praha.
Článek II.
Odůvodnění
Úřad obdržel dne 3. 7. 2015 žádost žadatele o vyhrazení vzdušných prostorů
pro lety v rámci soutěže WAVE CAMP 2015 (čj. Úřadu 5689-15-701) v termínu
od 15. 10. 2015 do 31. 3. 2016. Jelikož se bude jednat o vyhrazení prostorů
do prostoru, kde je poskytováním letových navigačních služeb (LNS) pověřen státní
podnik ŘLP ČR (dále jen ŘLP ČR, s. p.), Úřad oslovil dne 15. 7. 2015 ŘLP ČR, s. p., aby
tento posoudil, zda vyhrazení prostorů pro WAVE CAMP 2015-2016 nezvýší rizika
spojená s poskytováním LNS nad přijatelnou mez.
S ohledem na datum doručení žádosti na Úřad (3. 7. 2015) a s ohledem
na dodržení termínu pro předání podkladů pro vydání AIP SUP na LIS ŘLP ČR, s. p.
a s ohledem na dodržení lhůt správního řádu pro vyhrazení vzdušného prostoru
prostřednictvím institutu opatření obecné povahy (OOP), není možné vyhovět žádosti
o publikaci vyhrazení vzdušného prostoru pro WAVE CAMP k 15. 10. 2015 a vyhrazené
prostory budou publikovány k následujícímu AIRAC termínu, tj. 12. 11. 2015.
Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti letového provozu jak GAT, tak OAT byly
Úřadem stanoveny podmínky pro využití prostorů pro WAVE CAMP stanovené v článku
I. odst. 2 písm. a) až v).
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Projednání návrhu opatření obecné povahy čj. 6164-15-701 (dále jen NOOP)
ve smyslu odst. 1 § 44a zákona o civilním letectví bylo po domluvě s předmětnými
subjekty provedeno v období pro uplatnění připomínek a námitek. Po předložení studie
bezpečnosti IMS/SAF/S/2015-57 verze 1.0 z 10. 8. 2015 k provozování WAVE CAMP
2015-2016 státním podnikem ŘLP ČR, s. p. doručené na Úřad dne 13. 8. 2015
a zaevidované pod čj. 6597-15-701 (dále jen SB) byly upraveny nebo doplněny výše
uvedené podmínky. Konkrétně se oproti návrhu opatření obecné povahy
čj. 6164-15-701 jedná o úpravu podmínek:
2)d) – bylo odstraněno:
„minimálně 500ft nad publikovanou spodní hranici“. Důvodem odstranění
tohoto textu bylo, že ŘLP ČR, s. p. ve SB (Rozstupy od ostatního provozu)
dokládá, že jelikož pod prostory pro Wave Camp 2015-2016 je prostor
třídy E, nevyplývá pro něj z hlediska poskytování služeb žádné riziko
spojené s nedodržováním rozstupu 500ft od spodní hranice prostorů.
2)e) – bylo změněno:
i) „aktivovaných prostorů“ nahrazeno textem „od v AUP plánovaných
prostorů“. Požadavek dodržovat rozstup 5NM nejen od aktivovaných
prostorů, ale i od v AUP plánovaných je založen na doporučení SB.
ii) odstraněno LKTRA31 – v době provozu Wave Camp 2015-2016
(tj. od 12. 11. 2015) již nebude Ample Strike probíhat. Na tuto skutečnost
byl Úřad upozorněn stanoviskem Ministerstva obrany k návrhu OOP –
WAVE CAMP 2015-2016 čj. MOČR 12859-1/2015-1216 doručeným na Úřad
dne 11. 8. 2015 a zaevidovaným pod čj. 6533-15-701 (dále jen stanovisko
MO).
2)f) – nový bod ve znění:
Publikované prostory LKTSA44 a LKTSA47 lze využívat tak, aby byl vždy
zajištěn minimální rozstup 2,5NM od TMA III Ostrava. Tento bod je
zařazen na základě doporučení SB, která doporučuje zajistit rozstup 5NM
od TMA III Ostrava, ale na základě Dohody o užívání vzdušného prostoru
a o odpovědnosti za koordinaci civilního letového provozu s vojenským
letovým provozem v platném znění je stanoven požadavek dodržovat
od společné hranice prostoru TSA a TMA pouze 2,5NM.
2)g) – bylo změněno:
i) „aktivovaných prostorů“ nahrazeno textem „od v AUP plánovaných
prostorů“. Viz odůvodnění 2)e)i).
ii) odstraněno LKTRA31 – viz odůvodnění 2)e)ii).
iii) text „státní hranici“ nahrazen textem „v plném horizontálním rozsahu“.
V NOOP se jednalo o zřejmou chybu, kterou Úřad po zveřejnění odhalil
a na kterou byl také upozorněn dopisem ŘLP ČR, s. p. doručeným dne 19.
8. 2015 a zaevidovaným pod čj. 6687-15-701.
2)h) – nový bod ve znění:
V případě, kdy dojde k „Ad hoc“ aktivaci vzdušného prostoru ve prospěch
Armády ČR (aktivace prostoru bez zveřejnění v AUP) odpovídá uživatel
tohoto prostoru (Armáda ČR) za zajištění rozstupu 5NM od aktivovaných
prostorů pro WAVE CAMP. Tento bod je doplněn na základě stanoviska
MO.
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2)u) – změna textu NOOP:
„O identifikovaných rizicích a příslušných zmírňujících opatřeních informuje
Aeroklub Jeseník ŘLP ČR, s. p.“ nahrazen textem „V případě, že nebudou
rizika eliminována příslušnými opatřeními a nadále by měla vliv
na bezpečnost realizace Wave Camp 2015, AK Jeseník musí o této
skutečnosti informovat ŘLP ČR, s. p. a ÚCL a to nejpozději 28 dnů před
zahájením Wave Camp 2015“. Tento text byl doplněn na základě námitky
AeČR doručené na Úřad dne 29. 7. 2015 a zaevidované pod čj. 6191-15701 a doručené na Úřad dne 25. 8. 2015 a zaevidované pod čj. 6829-15701. Nově definované znění podmínky 2)u) vytváří dostatečný časový
prostor pro ŘLP ČR, s. p. případně reagovat na posouzení rizik Aeroklubem
Jeseník ve vztahu k činnostem ŘLP ČR, s. p. před zahájením činnosti
v prostorech pro WAVE CAMP 2015-2016.
Článek III.
Vyhodnocení připomínek
Ve smyslu § 172 odst. 4 správního řádu byly na Úřad v zákonné lhůtě 30 dnů
k návrhu opatření obecné povahy čj. 6164-15-701 doručeny následující připomínky:
Identifikační údaje dotčeného:
Název:
Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly odbor
vojenského letectví
Kontakní adresa:
Generála Píky 1, Praha 6, 160 00
IČ:
60162694
Text připomínky:
MO v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 49/1997 Sb., souhlasí s dočasným
vyhrazením části vzdušného prostoru ČR ve prospěch Aeroklubu ČR v rozsahu
a za podmínek uvedených v návrhu opatření obecné povahy čj. 6164-15-701, spis zn.
ODO/68-2015 ASM-OOP-9.
MO kladně vnímá definování podmínek pro využití prostorů pro WAVE CAMP
ze strany Úřadu, zejména pak povinnost uživatele prostorů WAVE CAMP zajistit rozstup
5NM od aktivovaných vzdušných prostorů využívaných Armádou ČR.
Do podmínek pro využití prostorů pro WAVE CAMP navrhuji doplnit následující
podmínku: „V případě, kdy dojde k Ad hoc aktivaci vzdušného prostoru ve prospěch
Armády ČR (aktivace prostoru bez zveřejnění v AUP) odpovídá uživatel tohoto prostoru
(Armáda ČR) za zajištění rozstupu 5NM od aktivovaných prostorů pro WAVE CAMP.“
S ohledem na stanovený termín zahájení platnosti prostorů pro WAVE CAMP
(12. 11. 2015) lze z opatření obecné povahy již vypustit odkazy na prostor LKTRA31
vztahující se k cvičení AMPLE STRIKE 2015 (viz body e) a f)). Toto cvičení bude ukončeno
před uvedeným datem.
Vypořádání připomínky:
Připomínka je jako taková důvodná. Z toho důvodu byl do bodu 2) článku I.
zařazena nová podmínka h). Dále byly na příslušných místech odstraněny informace
o prostorech souvisejících se cvičením AMPLE STRIKE (podmínky e) a f) NOOP).
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Článek IV.
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Ve smyslu § 172 odst. 5 správního řádu byly na Úřad v zákonné lhůtě 30 dnů
k návrhu opatření obecné povahy čj. 6164-15-701 doručeny následující námitky:
Identifikační údaje dotčeného:
Název:
Řízení letového provozu ČR, s. p.
Kontakní adresa:
Navigační 787, Jeneč, 252 61
IČ:
49710371
Text námitky
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Odsek d): všechny tyto prostory jsou od FL95 a není důvod dodržovat
500ft nad spodní hranicí (pod tím je prostor E). Zvýšení bezpečnosti IFR
provozu do FL090 (minimální četnost) tímto opatřením nebylo prokázáno.
Odsek e): mezi jmenované prostory zařadit i TMA Ostrava (kvůli sjednocení
rozstupů). Viz R03 ze studie bezpečnosti IMS/SAF/S/2015-57.
Odsek f): opravit „státní hranici“ na „hranici prostoru“ nebo „v plném
horizontálním
rozsahu“.
Viz
také
R01
ze
Studie
bezpečnosti
IMS/SAF/S/2015-57 (vzhledem k zhoršené možnosti informování uživatelů
prostorů WAVE CAMP 2015 o aktivaci/deaktivaci sousedních prostorů (AUP)
by bylo vhodné udržovat rozstup 5NM od těchto prostorů vždy (nejenom
v době, kdy jsou tyto prostory aktivní)).
Odsek g): zrušit. Koordinační partner je ACC Praha.
Odsek m): Kontaktní email je info@aeroklubjesenik.cz
Příloha k OOP – opravit označení polských prostorů na E/TSAxx.

Vypořádání námitky:
Námitka je jako taková důvodná.
1)
2)

3)

4)

Požadavek na dodržování 500ft nad spodní hranicí prostorů pro Wave
Camp 2015-2016 není požadován, jelikož SB nepožaduje, aby se tak dělo.
Tomuto bodu námitky se tímto vyhovuje.
Zařazení nového bodu f): „Publikované prostory LKTSA44 a LKTSA47 lze
využívat tak, aby byl vždy zajištěn minimální rozstup 2,5NM od TMA III
Ostrava.“ Tento bod je zařazen na základě doručené námitky AeČR
čj. Úřadu 6829-15-701 ze dne 25. 8. 2015 a na základě doporučení SB,
která doporučuje zajištění rozstupu 5NM od TMA III Ostrava, ale
na základě Dohody o užívání vzdušného prostoru a o odpovědnosti
za koordinaci civilního letového provozu s vojenským letovým provozem
v platném znění je stanoven požadavek dodržovat od společné hranice
prostoru TSA a TMA pouze 2,5NM. Námitce se v tomto bodu vyhovuje.
Nové znění bodu 2)f) NOOP – v OOP bodu 2)g): V případě, že prostory
LKTRA68, 69, 70 a LKTSA3A (v době předložení návrhu opatření obecné
povahy LKR3A) nejsou v AUP plánovány, prostory vyhrazené pro WAVE
CAMP 2015 lze využívat v plném horizontálním rozsahu. V tomto případě
zajišťuje rozstup 5NM od prostorů pro WAVE CAMP ACC Praha. Oproti
NOOP se jedná o změnu „lze využívat až ke státní hranici“ na „v plném
horizontálním rozsahu“. Změna znění tohoto bodu je provedena z důvodu
zřejmé chyby v NOOP čj. 6164-15-701. Námitce se v tomto bodu vyhovuje.
Koordinační dohoda uzavřená mezi AK Jeseník a stanovištěm LPS Ostrava
není požadována z důvodu nadbytečnosti zřejmé ze SB. Koordinace bude
probíhat přes ACC Praha. Bod 2) g) NOOP se proto ruší. Námitce se
v tomto bodu vyhovuje.
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5)
6)

V bodě n) OOP je uveden nový kontakt na uživatele prostorů pro WAVE
CAMP 2015-2016 a to: info@aeroklubjesenik.cz. Tomuto bodu námitky se
tímto vyhovuje.
Označení polských prostorů bylo změněno na EPTSAxx podle polské letecké
informační příručky. Tomuto bodu námitky se tímto vyhovuje.

Identifikační údaje dotčeného:
Název:
Aeroklub České republiky
Kontakní adresa:
U Pergamenky 3, Praha 7 – Holešovice, 170 00
IČ:
005 37 403
(Pro snadnější orientaci jsou body námitek AeČR očíslovány arabskými číslicemi)
Text námitky doručené dne 29. 7. 2015 (čj. 6191-15-701):
1) Při včerejším posouzení bezpečnosti zástupce AK Jeseník požádala o změnu
kontaktního emailu, který bude info@aeroklubjesenik.cz.
2) Bod d) do prostorů se stoupá z prostoru E a klesá do prostoru E, tudíž omezení
500ft nad spodní hranicí nelze aplikovat.
3) Bod e) armáda ústy pana Vajdíka deklarovala, že pokud jsou aktivní vlnové
prostory, udržuje 2,5NM od hranice svých prostorů. Předpokládám, že pokud
my budeme udržovat 2,5NM od hranice vlnových prostorů, pak bude zajištěno
potřebných 5NM... Vyhovuje to?
4) Bod g) koordinační dohodu s Ostrava radar? Co by mělo být jejím obsahem?
Není to už nadbytečné?
5) Bod t) jak si Úřad představuje, že AK Jeseník posoudí a přijme opatření?
6) Článek 3) musíme najít řešení, jak zvládnout 15/10.
Text námitky doručené dne 25. 8. 2015 (čj. 6829-15-701):
Po projednání návrhu OOP s uživatelem prostoru AK Jeseník navrhujeme upravit:
7) Návrh nového znění ust. e): „Publikované prostory LKTSA39, 42, 43, 44, 47
a 48 lze využívat tak, aby byl vždy zajištěn minimální rozstup 5NM od v AUP
plánovaných prostorů LKTRA70, LKTRA68, LKTRA69, LKTSA3A“
8) Návrh na doplnění nového bodu ve znění: „Publikované prostory LKTSA44
a LKTSA47 lze využívat tak, aby byl vždy zajištěn minimální rozstup 2,5NM
od TMA III Ostrava.“
9) Návrh změny znění bodu f): „V případě, že prostory LKTRA68, 69, 70
a LKTSA3A (v době předložení návrhu opatření obecné povahy LKR3A) nejsou
v AUP plánovány, prostory vyhrazené pro WAVE CAMP 2015 lze
využívat v plném horizontálním rozsahu. V tomto případě zajišťuje rozstup
5NM od prostorů pro WAVE CAMP ACC Praha.“
10) Nové znění bodu t): „Nejpozději 28 dnů před termínem zahájení využívání
vyhrazených prostorů a navazujících polských prostorů předloží Aeroklub
Jeseník kopii uzavřené dohody, uvedené v bodě 2 písm. t) tohoto návrhu,
s Aeroklubem Jelenia Góra na ÚCL a na ŘLP ČR, s. p. společně
s vypracovanými postupy Aeroklubu Jeseník pro splnění všech výše uvedených
podmínek a stanovení odpovědností a pravomocí k zajištění koordinace
činností a využívání vyhrazených prostorů.
K tomuto účelu provede Aeroklub Jeseník posouzení všech rizik, které mohou
souviset s jeho činností uživatele a koordinátora využití prostorů pro WAVE
CAMP 2015 a přijme k nim příslušná zmírňující opatření v jeho
kompetenci. V případě, že nebudou rizika eliminována příslušnými opatřeními
a nadále by měla vliv na bezpečnost realizace Wave Camp 2015, AK Jeseník
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musí o této skutečnosti informovat ŘLP ČR, s. p. a ÚCL a to nejpozději 28 dnů
před zahájením Wave Camp 2015.
Vypořádání námitkek AeČR:
Námitky jsou jako takové částečně důvodné.
1)

V bodě n) OOP je uveden nový kontakt na uživatele prostorů pro WAVE
CAMP 2015-2016 a to: info@aeroklubjesenik.cz. Tomuto bodu námitky se
tímto vyhovuje.

2)

Bod d) NOOP - Požadavek na dodržování 500ft nad spodní hranicí
prostorů pro Wave Camp 2015-2016 není požadován, jelikož SB
nepožaduje, aby se tak dělo. Tomuto bodu námitky se tímto vyhovuje.

3,7)

Bod e) NOOP nové znění – „Publikované prostory LKTSA39, 42, 43, 44,
47 a 48 lze využívat tak, aby byl vždy zajištěn minimální rozstup 5NM
od v AUP plánovaných prostorů LKTRA70, LKTRA68, LKTRA69, LKTSA3A.“
Stanovisko MO o zajištění 2,5NM při aktivaci WAVE CAMP a současném
využívání přilehlých prostorů LKTRA70, LKTRA68, LKTRA69 a LKTSA3A
nehovoří. Bod 3 námitky se zamítá a stanovuje se povinnost dodržet
rozstup 5NM od v AUP plánovaných LKTRA70, LKTRA68, LKTRA69,
LKTSA3A.

4)

Koordinační dohoda uzavřená mezi AK Jeseník a stanovištěm LPS Ostrava
není požadována z důvodu nadbytečnosti zřejmé ze SB. Koordinace bude
probíhat přes ACC Praha. Bod 2) g) NOOP se proto ruší. Námitce se
v tomto bodu vyhovuje.

5,10)

Nové znění bodu t) v NOOP – v OOP bod u): Nejpozději 28 dnů před
termínem zahájení využívání vyhrazených prostorů a navazujících
polských prostorů předloží Aeroklub Jeseník kopii uzavřené dohody,
uvedené v bodě 2 písm. t) tohoto opatření obecné povahy, s Aeroklubem
Jelenia Góra na ÚCL a na ŘLP ČR, s. p. společně s vypracovanými
postupy Aeroklubu Jeseník pro splnění všech výše uvedených podmínek
a stanovení odpovědností a pravomocí k zajištění koordinace činností
a využívání vyhrazených prostorů.
K tomuto účelu provede Aeroklub Jeseník posouzení všech rizik, které
mohou souviset s jeho činností uživatele a koordinátora využití prostorů
pro WAVE CAMP 2015 a přijme k nim příslušná zmírňující opatření v jeho
kompetenci. V případě, že nebudou rizika eliminována příslušnými
opatřeními a nadále by měla vliv na bezpečnost realizace Wave Camp
2015, AK Jeseník musí o této skutečnosti informovat ŘLP ČR, s. p. a ÚCL
a to nejpozději 28 dnů před zahájením Wave Camp 2015.
Podmínka doručit seznam rizik, která nemohou být Aeroklubem Jeseník
eliminována, nejpozději 28 dnů předem na ÚCL a ŘLP ČR, s. p. je
stanovena na základě námitky Aeroklubu Jeseník k bodu 2)t) NOOP čj.
6164-15-701, jemuž se tímto vyhovuje.

6)

Termín zahájení možnosti využívání prostorů pro WAVE CAMP 2015-2016
se z důvodu dodržení lhůt pro publikaci prostřednictvím Letecké
informační služby ŘLP ČR, s. p. bude 12. 11. 2015. Proto se Aeroklubu ČR
v požadavku zahájit využívání prostorů pro WAVE CAMP od 12. 10. 2015
nevyhovuje.

8)

Zařazení nového bodu f): „Publikované prostory LKTSA44 a LKTSA47 lze
využívat tak, aby byl vždy zajištěn minimální rozstup 2,5NM od TMA III
Ostrava.“ Tento bod je zařazen na základě doručené námitky AeČR
čj. Úřadu 6829-15-701 ze dne 25. 8. 2015 a na základě doporučení SB,
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která doporučuje zajištění rozstupu 5NM od TMA III Ostrava, ale
na základě Dohody o užívání vzdušného prostoru a o odpovědnosti
za koordinaci civilního letového provozu s vojenským letovým provozem
v platném znění je stanoven požadavek dodržovat od společné hranice
prostoru TSA a TMA pouze 2,5NM. Námitce se v tomto bodu vyhovuje.
9)

Nové znění bodu 2)f) NOOP – v OOP bodu 2)g): V případě, že prostory
LKTRA68, 69, 70 a LKTSA3A (v době předložení návrhu opatření obecné
povahy LKR3A) nejsou v AUP plánovány, prostory vyhrazené pro WAVE
CAMP 2015 lze využívat v plném horizontálním rozsahu. V tomto případě
zajišťuje rozstup 5NM od prostorů pro WAVE CAMP ACC Praha. Oproti
NOOP se jedná o změnu „lze využívat až ke státní hranici“ na „v plném
horizontálním rozsahu“. Změna znění tohoto bodu je provedena z důvodu
zřejmé chyby v NOOP čj. 6164-15-701. Námitce se v tomto bodu
vyhovuje.

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, kdy
nabyde právní moci.
Článek VI.
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení
veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Ing. Jan Lány
oprávněná úřední osoba č. 373

otisk úředního razítka

V

Vyvěšeno dne: 28. 8. 2015
Svěšeno dne : 11. 9. 2015
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Příloha 1 k čj. 6835-15-701
Grafické zobrazení prostorů pro WAVE CAMP 2015 včetně situace v traťové mapě

Grafické znázornění prostorů pro WAVE CAMP 2015 s ohledem na další prostory
(zejména TRA a TSA) ve FIR Praha
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