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ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 
K letišti 1149/23, 160 08 PRAHA 6 

 

Čj. 8052-18-701   V Praze dne 03. 07. 2018 
Spis zn. ODO/61-2018 OOP  

  

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 

Úřad pro civilní letectví, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 44 

odst. 4 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 HOSI  

(temporary restricted area HOSI) 

 

S platností od 21. 07. do 11. 08. 2018 bude pro leteckou soutěž 35. FAI 
Mistrovství světa v bezmotorovém létání, Hosín, pořádané Aeroklubem České 

Budějovice z. s. , IČ 005 131 21, Hosín 109, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
vyhrazen dočasně vymezený prostor HOSI v rozsahu: 

 

1. Časové a prostorové vymezení: 
 

Časové vymezení: 

 

Dočasně omezený prostor  Čas (UTC)  Datum 

HOSI 0600 - SS 21. 07. - 11. 08. 2018 
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Prostorové vymezení: 

 

Dočasně omezený 

prostor 
Horizontální hranice Vertikální hranice 

HOSI 

 
Kruh se středem v poloze 
49 02 24 N a 014 29 42 E,  

o poloměru 5 NM  

 

GND – FL95  

 

2. Zákres prostoru: 

 
 

 
 



 3 

3. Zásady pro využití prostoru: 
 
 Na prostor bude navazovat navigační výstraha kryjící oblast o poloměru 

10NM, GND – FL95 HOSI. 
 Prostor HOSI bude aktivní pouze v době, kdy nebudou využívány (nebudou 

aktivní) prostory TRA 77, 78 a 79 v částech pod FL95. 

 Prostory TRA 76,77,78 a 79 budou využívány v souladu s Dohodou 
o koordinaci při plachtařských soutěžích 2018 uzavřené mezi VzS a AeČR. 

 Koordinace s LKCS a LK8051 je dohodnuta na úrovni ředitel/ vedoucí AFIS 
LKCS a uživatelem prostoru HOSI. 

 Separace provozu na tratích ATS bude zajištěna v taktické fázi ASM službou 
ATS. 

 Předchozí koordinace s uživatelem prostoru - přílety, odlety, průlety a místní 

činnost z/do LKHS 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 
HOSIN 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 HOSÍN RADIO 130,205. 
 Do dočasně omezeného prostoru HOSI 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 Pavel Pígl, telefon 731 410 600, 

email: pigl@namax.cz.  
 Kontaktní osoba: Tomáš Rendla, tel: 602 284 272, email: tomas@gradient.cc 

Luděk Kluger, tel: 777 045 540, email: ludek@pohoda.com 
 

 

6. Publikované informace pro leteckou veřejnost: 

 

Informace o vyhrazení prostoru HOSI bude letecké veřejnosti dána 
prostřednictvím NOTAMu publikovaným LIS ŘLP ČR. 

Text NOTAMu: 
 
A) LKAA B) 1807210319 C) 1808111828  

D) DENNE 0060-SS  
E) DOCASNE OMEZENY PROSTOR HOSI RADIUS 5NM PSN 490224N0142942E  

(LKHS). LETECKA SOUTEZ. MS V BEZMOTOROVEM LETANI 2018 
ODLETY, MISTNI CINNOST A PRILETY POUZE PO PREDCHOZI DOHODE 
VOLEJTE 

TOMAS RENDLA +420 602 284 272 
LUDEK KLUGER +420 777 045 540  

NEBO STANOVISTE RADIO LKHS 130,205 

F) GND G) FL095 

mailto:skop@caa.cz
mailto:pigl@namax.cz
mailto:tomas@gradient.cc
mailto:ludek@pohoda.com
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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 21. 07. až 11. 08. 2018 se uskuteční na letišti HOSÍN letecká soutěž 

35. FAI Mistrovství světa v bezmotorovém létání, pořádané Aeroklubem České 
Budějovice z. s. jako členská organizace Aeroklubu České republiky z. s., dále 
jen žadatel. K zajištění průběhu tohoto mistrovství světa a k zajištění bezpečnosti 

ostatních uživatelů vzdušného prostoru požádal dne 29. 06. 2018 uživatel 
prostoru Aeroclub České Budějovice, z. s. o dočasné vyhrazení části vzdušného 

prostoru. 

Úřad pro civilní letectví obdržel žádost o přijetí OOP TRA Hosín z MD ČR, nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha1(čj:8032-18-701), kde 

potvrzuje, že žadatel v rámci příprav konání mistrovství splnil všechny 
požadavky kladené na něho leteckými předpisy a v souladu s platnou právní 

úpravou si řádně požádal o vyhlášení omezeného prostoru TRA Příbram. 
Vzhledem k náhlé změně místa konání mistrovství již není z časových důvodů 
možné vyhlásit omezený prostor HOSI standartní cestou opatřením obecné 

povahy vydaným Úřadem pro civilní letectví (dále jen ÚCL) dle ustanovení § 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 (dále jen ZCL). 

Na základě výše uvedených skutečností byl ÚCL požádán, aby omezený prostor 

HOSI mimořádně vyhlásil dle ustanovení § 44 odst. 4 ZCL opatřením obecné 
povahy vydaným v souladu s § 44b ZCL. Žadatel zajistí publikaci uvedeného 

požadavku formou NOTAMu. Dočasně vymezený prostor požadovaný pro 35. FAI 
Mistrovství světa v bezmotorovém létání, pořádané žadatelem na letišti HOSÍN, 
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 OVL SDK MO v souladu 

s ustanovením § 44b ZCL. 

ÚCL obdržel v souladu s § 44b odst. 2 leteckého zákona vyjádření 
od oprávněných osob zde uvedených. Tato vyjádření byla vypořádána v rámci 

konzultační skupiny ASM v souladu se zavedenou politikou uspořádání vzdušného 
prostoru ČR. 
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Článek III. 

Vyhodnocení připomínek 

V souladu s §44b odst. 1 leteckého zákona se návrh opatření obecné povahy 
vydávaný postupem podle §44 odst. 4 nezveřejňuje a námitky se k němu 
nepodávají. 

Článek IV. 

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

V souladu s §44b odst. 1 leteckého zákona se návrh opatření obecné povahy 

vydávaný postupem podle §44 odst. 4 nezveřejňuje a připomínky se k němu 
nepodávají. 

Článek V. 

Návrh poučení 

 

Opatření obecné povahy podle § 44 odst. 4 ZCL Úřad oznámí veřejnou 
vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce. Proti OOP nelze podat opravný 
prostředek. 

Článek VI. 

Návrh účinnosti 

Toto opatření obecné povahy podle § 44b odst. 3 nabývá účinnosti dnem 
vyvěšení veřejné vyhlášky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 03. 07. 2018 

Svěšeno dne: 18. 07. 2018 

Ing. Želmíra Harantová 

č. 592 

 

otisk úředního razítka 


