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ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Letiště Ruzyně

160 08 PRAHA 6

Č.j.: 6958-15-701                                                                           V Praze dne 1.prosince 2015

ROZHODNUTÍ

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení
§ 89 odst. 1 písm. n) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (dále jen zákon o civilním 
letectví) a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řízení o vydání Povolení provozovat 
letiště Praha/Vodochody, zahájeného na žádost společnosti AERO Vodochody AEROSPACE 
a.s., IČ: 24194204, se sídlem U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda, za účastenství společnosti
Letiště Vodochody a.s., IČ: 28199472, se sídlem U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda,
rozhodl po provedeném řízení dle ustanovení §§ 27 a následujících zákona o civilním 
letectví, ve znění pozdějších předpisů, takto:

I. Povoluje se provozování letiště Praha/Vodochody společností AERO 
Vodochody AEROSPACE a.s., IČ: 24194204, se sídlem U Letiště 374, 250 70 
Odolena Voda.

II. Dnem právní moci tohoto rozhodnutí zaniká Povolení k provozování letiště 
Praha/Vodochody, vydané pod č.j. 16485/08-720/A ze dne 17.12.2008 ve 
prospěch společnosti Letiště Vodochody a.s., IČ: 28199472, se sídlem U 
Letiště 374, 250 70 Odolena Voda.

III. V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, nese své náklady každý z účastníků řízení.

Odůvodnění

I.
Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) obdržel dne 1. září 2015 žádost právnické 

osoby AERO Vodochody AEROSPACE a.s., IČ: 24194204, se sídlem U Letiště 374, 250 70 
Odolena Voda, o vydání povolení k provozování letiště Praha/Vodochody (dále jen „letiště“).
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II.
Úřad pro civilní letectví přezkoumal podanou žádost z hlediska splnění podmínek, 

které žadateli o povolení provozovat ukládá § 27 a následujících zákona o civilním letectví a
dospěl ke zjištění, že nic nebrání ve vydání Povolení provozovat letiště Praha/Vodochody. Od 
podrobnějšího odůvodnění se upouští, neboť jestliže správní orgán prvního stupně všem 
účastníkům v plném rozsahu vyhoví, odůvodnění rozhodnutí není třeba (§ 68 odst. 4 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád)

III.
O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 správního 

řádu tak, že si tyto náklady nese každý z účastníků řízení sám.

IV.
Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 

rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 81 až 83 správního 

řádu, a to do 15 dnů od jeho oznámení k Ministerstvu dopravy prostřednictvím podáním učiněným u Úřadu pro 

civilní letectví.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po datu doručení písemného vyhotovení 

rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k 

vyzvednutí. V případě doručení do datové schránky se lhůta pro podání odvolání počítá ode dne následujícího po 

doručení rozhodnutí do datové schránky, nejpozději však po uplynutí desátého dne od okamžiku, kdy bylo 

rozhodnutí dodáno do datové schránky adresáta.

Podané odvolání má podle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk kulatého razítka“

Ing. Jakub Hanzlík

úřední oprávněná osoba, s.č.394

Rozdělovník pro vyrozumění účastníků řízení (ve smyslu §27 odst. 1)   

1. AERO Vodochody AEROSPACE a.s., U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda

2. Letiště Vodochody a.s., U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda

Na vědomí:
3. Ministerstvo dopravy, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1 
4. Řízení letového provozu, s.p., Letecká informační služba, se sídlem Navigační 787, 252 61 JENEČ
5. Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 PRAHA 7 
6. Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4
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