ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
K letišti 1149/23, 160 08 PRAHA 6
Čj. 8834-18-701
Spis zn. ODO/48-2018 OOP

V Praze dne 20. 07. 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
§ 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), vydává
návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví:
Článek I.

Dočasně omezený prostor PARADE
(temporary restricted area PARADE)
S platností 28. 10. 2018 od 12.30 do 14.00 UTC bude pro leteckou část
slavnostní vojenské přehlídky (dále jen Přehlídka 2018), průlet velké
skupiny letadel rozložený do několika etap, pořádanou Ministerstvem
obrany ČR, Tychonova 221/1 , 160 00 Praha 6 - Hradčany, vyhrazen
dočasně omezený prostor PARADE v rozsahu:
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1. Časové vymezení
Dočasně omezený prostor

Čas (UTC)

Datum

PARADE

1230 - 1400

28. 10. 2018

2. Prostorové vymezení
Dočasně
omezený
prostor

Vertikální
hranice
prostoru

PARADE

GND – 5000ft

Horizontální hranice

Poznámky

50 19 19,41 N 014 02 46,01 E 50 17 12,44 N 014 16 20,48 E 50 13 22,33 N 014 14 52,39 E 50 10 32,03 N 014 32 47,42 E 50 09 16,15 N 014 33 43,10 E 50 06 53,26 N 014 25 52,39 E 50 04 28,41 N 014 25 49,81 E 50 03 10,23 N 014 28 30,47 E kruhový oblouk o poloměru 8,5
NM kolem DME OKL 49 59 33,96 N 014 24 58,76 E 50 00 06,17 N 014 20 55,49 E kruhový oblouk o poloměru 6,5
NM kolem DME OKL 50 01 42,19 N 014 08 01,96 E 50 00 38,81 N 014 04 25,41 E kruhový oblouk o poloměru 9 NM
kolem DME OKL 50 05 22,80 N 014 01 57,66 E 50 06 52,69 N 014 06 59,37 E 50 13 15,19 N 013 53 57,53 E kruhový oblouk o poloměru 16
NM kolem DME OKL 50 19 19,41 N 014 02 46,01 E

Horizontální hranice
prostoru vychází z
hranice CTR Ruzyně, s
rozšířením v jeho NW
části.
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Při využívání tohoto
prostoru je nezbytné
respektovat LKP12.
Vstup do LKP1 bude
povolen.
V době aktivace tohoto
prostoru nebudou
povoleny jiné lety, než
lety letadel účastnících
se Přehlídky 2018.
Výjimkou budou lety
letadel deklarující stav
nouze, VFR lety Policie
ČR, lety AČR (pouze
NATINMDS) a VFR lety v
rámci LZZS a SAR.

Prostorové zobrazení

3. Zásady pro využití prostoru
 prostor PARADE má přednost před prostory zveřejněnými v AIP ČR,
ENR 5.2, a dočasně rezervovanými prostory, publikovanými
prostřednictvím AIP SUP
 prostor PARADE je
horizontálních hranic

využíván

v plném

rozsahu

vertikálních

a

 plánované využití prostoru PARADE, vč. následných změn (zrušení)
bude zveřejněno cestou AUP/UUP
 uživatel prostoru PARADE (zástupce uživatele prostoru) musí:
-

den předem do 10:00 hod UTC potvrdit MAMC naplánování
prostoru, které bude zveřejněno cestou AUP

-

neprodleně oznámit MAMC každou změnu oproti AUP, která bude
zveřejněna cestou UUP

-

nejpozději 20 minut před zahájením činnosti u MAMC aktivovat
prostor

-

neprodleně po ukončení letecké části Přehlídky 2018 u MAMC
prostor deaktivovat
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4. Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru
 informaci o aktuálním stavu aktivace tohoto prostoru poskytne FIC
Praha, TWR Ruzyně, APP Praha a MTWR/MAPP Kbely
 lety letadel nezúčastněných na Přehlídce 2018 nebudou v prostoru
PARADE povolovány, kromě následujících výjimek
- lety letadel deklarující stav nouze
- VFR lety Letecké služby Policie ČR
- lety AČR (pouze v rámci NATINAMDS)
- VFR lety pro záchranu lidského života (pouze SAR a LZZS)
Výše uvedené lety mohou vstoupit do prostoru PARADE na základě
povolení vydaného MAPP Kbely buď přímo, nebo (po koordinaci)
prostřednictvím TWR Ruzyně/APP Praha/FIC Praha.
5. Kontakty


za VeVzS – pplk. Ing. Vladimír Vajdík, tel. 973 210 676



za 21. zTL- mjr. Ing. Michal Daněk, tel. 601 579 816



MTWR/MAPP Kbely – viz AIP ČR, MIL AIP a VFR příručka

6. Publikované informace pro leteckou veřejnost
Informace o vyhrazení prostoru PARADE dá žadatel letecké veřejnosti
na vědomí prostřednictvím AIRAC AIP SUP a VFR SUP publikovanými LIS
ČR. Plán využití prostoru PARADE bude publikován v AUP, případně
aktualizován v UUP.
Uživatel tohoto dočasně omezeného prostoru je povinen využívat tento
prostor v souladu s postupy uvedenými v AIP ČR (ENR 1.1.9.1.2.2-3).
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 pro potřeby Armády České republiky.

Článek II.

Odůvodnění
Dne 28. 10. 2018 se v rámci oslav 100. Výročí vzniku samostatného
Československého státu a současně 100. Výročí vzniku čs. Letectva a PVO
uskuteční slavnostní vojenská přehlídka (dále jen Přehlídka 2018).
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Z důvodu zajištění bezpečnosti letecké části Přehlídky 2018, požádal
dne 30. 05. 2018 pořadatel, kterým je Ministerstvo obrany (MO),
o dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru ČR dle výše uvedeného
rozsahu.
Dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru ČR je vyžadováno
pro zabezpečení letecké části Přehlídky 2018 (průlet velké skupiny letadel
rozložený do několika etap), která se uskuteční v Praze 6 (průlet nad ulicí
Evropská, a to od letiště Ruzyně až po Vítězné nám.) dne 28. 10. 2018.
Tímto vyhrazením bude zajištěna bezpečnost jak letadel účastnících se
této přehlídky, tak i všech ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR,
nezúčastněných na této akci.
Žadatel projednal leteckou část Přehlídky 2018, včetně prostoru PARADE
se zástupci ŘLP ČR, s.p. Bylo dohodnuto, že z důvodu zajištění
bezpečnosti bude po dobu aktivace tohoto prostoru přerušen civilní letový
provoz na letišti LKPR. Výjimkou budou pouze lety letadel deklarující stav
nouze, VFR lety Policie ČR, lety AČR (pouze NATIMAMDS), VFR lety
v rámci LZZS a SAR. Prostor PARADE bude mít charakter dočasně
omezeného prostorou, v němž se poskytují ATS v rozsahu třídy G
klasifikace vzdušných prostorů ATS s následujícím upřesněním:
 MAPP Kbely bude v tomto prostoru v době jeho aktivace poskytovat
ATS v rozsahu ALRS, FIS, včetně přehledových služeb v prostoru
radarového krytí (informace o provozu),
 TWR Ruzyně/APP Praha nebudou v době aktivace prostoru PARADE
v tomto prostoru poskytovat ATS, s výjimkou provozní plochy LKPR.
Podrobnosti spolupráce zainteresovaných stanovišť (MAPP Kbely, TWR
Ruzyně, APP Praha a FIC Praha) budou součástí vzájemné dohody.
Úřad pro civilní letectví na základě podané žádosti MO zahájil nezbytné
správní kroky k zajištění realizace výše uvedeného požadavku. Publikaci
v Letecké informační příručce formou AIP SUP a VFR-SUP zabezpečí
žadatel. Plánované využití prostoru PARADE, vč. následných změn
(zrušení) bude zveřejněno cestou AUP/UUP.
Požadovaný dočasně omezený prostor PARADE, 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 na KS ASM 17. 7. 2018. Tento návrh byl
také projednán se zástupci Letiště Praha, a.s.

Článek III.

Vyhodnocení připomínek
Ve smyslu § 172 odst. 4 správního řádu nebyla, v zákonné lhůtě k NOOP
čj. 6544-18-701 uplatněna žádná připomínka.
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Článek IV.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Ve smyslu § 172 odst. 5 správního řádu nebyla na Úřad v zákonné lhůtě
od zveřejnění NOOP čj. 6544-18-701 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.
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

inspektorka ASM
č. 592

Vyvěšeno dne: 20. 07. 2018
Svěšeno dne: 06. 08. 2018
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