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Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2
písm. e) 1 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
zákon o civilním letectví), na základě žádosti ze dne: 29.12.2014 žadatele / společnosti GA
Energo technik s.r.o., IČ 49196812 se sídlem Na střílně AB, 330 11 Plzeň vydává dle §
40 a § 41 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 zákona o civilním letectví č. 49/1997 Sb. a § 149
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, následující závazné stanovisko k územnímu řízení
stavby:
„ Vedení 400kV V 451/448 TR Babylon – TR Bezděčín „
Na základě letecko provozního posouzení daného území – průniku tras elektrovodu ochrannými
pásmy letišť, křížení a souběhu elektrovodů s komunikacemi, zejména s ohledem na zajištění
bezpečnosti letů vrtulníků LZS, Policie ČR, požaduje ÚCL ve smyslu předpisu Ministerstva
dopravy L 14-Letiště ( příloha 14, hlava 6, v souladu s ICAO Annex 14), následující rozsah
překážkového značení elektrovodu VVN a dalšího závazného postupu projednávání:

V úsecích křížení trasy VVN s komunikací R 35 (E 442) (u Hodkovice n.Mohelkou) zajistit barevné překážkové značení stožárů č. 167 až č.181 A a č.181B ( schválené
barvy RAL TRAFIC / bílá , white- 9016 , červená,red- 3020 / ) a instalaci kulových značek
na vrchním vedení v úseku od stožáru č. 172 až po stožár č. 180; v souladu s čl. 6.2.4
a 6.2.8 až 6.2.10, hlavy 6, L 14 )
ÚCL souhlasí s umístěním a realizací předmětné stavby za předpokladu splnění výše
specifikovaných podmínek. Souhlas s umístěním a provedením stavby formou veřejnoprávní
smlouvy dle § 78 ods.3 a § 116 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon. Realizace
předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové dokumentace (situování,
výška, rozsah atd.). Stanovisko je platné i pro další stupně projektu i pro další řízení. Žadatel
je oprávněn pořizovat kopie tohoto stanoviska za účelem jeho dalšího šíření dotčeným
subjektům v rámci správní ekonomie, tak aby se zamezilo duplicitnímu projednávání.
Stanovisko k územnímu řízení je konečné a platné 2 roky.
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vrchní inspektor
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