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Souhlas s provedením ohlášené stavby 

Letecký stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15, odst.1) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen stavební zákon (SZ) 
a ustanovení § 36 a § 89 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví v platném znění, po přezkoumání 
ohlášené stavby dle §104 SZ, přiložených vyjádření orgánů státní správy a posouzení návrhu stavby 
ve smyslu §105 SZ: 
„Dočasný hangár, letiště Vysoké Mýto “  
na  pozemku parc. č. 4289/15 v k.ú. Vysoké Mýto, Kraj:  Pardubický, dle žádosti ohlášení stavby, 
kterou dne 27. 6. 2017 podal stavebník JMB AIRCRAFT, Nádražní 635, 565 01 Choceň, IČ:24178586 
v zastoupení panem Tomášem Slovákem, výrobním ředitelem (dále jen „stavebník"). Na základě 
tohoto posouzení vydává podle § 104, odst. 1, písm. c) a § 106 odst. 1 stavebního zákona  

 
s o u h l a s  s provedením ohlášené stavby bude-li: 

1. Předmětem ohlášené stavby je výstavba typové montované haly rozm.18,3x12,2x6,1m, která 
bude sloužit jako hangár pro ultralehká letadla. Plocha stavby je 223,26m2. Nosná konstrukce 
haly bude tvořena ocelovými příhradovými rámy s podélnými ztužidly a táhly. Kotvena bude do 
terénu a podlaha haly bude z betonových panelů. Opláštění střechy a stěn bude z PVC 
plachtoviny. Osvětlení bude zajištěno prostupem světla plachtovinou a vstup do haly bude 
zajištěn shrnovací částí plachty na jihozápadní straně objektu. Dešťové vody budou odváděny 
přes povrchový odvodňovací žlab do stávající meliorační šachty. 

2. Stavba bude provedena v rozsahu a způsobem podle ověřené projektové dokumentace 05/2017, 
zpracované projektantem BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, Ing. Jiří Fišer,  
ČKAIT 0601795 

3. Stavba je povolena jako dočasná na dobu třech let ode dne zahájení užívání. 
4. V průběhu stavby budou dodržena ustanovení příslušných ČSN, vyhlášek a předpisů o ochraně 

zdraví a bezpečnosti pracovníků, zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník 
práce. 

5. Odpady ze stavby budou separovány, předány k recyklaci nebo uloženy v souladu 
s ustanoveními § 10-16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a dále ve smyslu 
ustanovení prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává 
katalog odpadů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady vznikají zhotoviteli 
stavby povinnosti související s nakládáním s odpady vzniklými ze stavební a demoliční činnosti. 

6. Budou dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu v platném znění a dalších souvisejících předpisů. 

7. Stavba bude prováděna oprávněnou osobou. Zhotovitel stavby musí plnit náležitosti ve smyslu § 
160 stavebního zákona. 

    
  Dle rozdělovníku         
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8. Vzhledem k zachování nerušeného provozu letiště bude výstavba respektovat ochranná a 
bezpečnostní pásma. Staveništní doprava bude organizována tak, aby nedošlo k narušení 
provozu na letišti a aby nedošlo k negativnímu ovlivnění okolí znečištěním. 

9. K žádosti byly předloženy následující doklady: 
 Územní souhlas vydaný Městským úřadem Vysoké Mýto, odborem stavebního úřadu a 

územního plánování, č.j. MUVM/21104/2017 ze dne 28. 6. 2017 
 Závazné stanovisko HZS Pardubického kraje, ÚO Ústí nad Orlicí, č.j.:HSPA-33-454/2017 ze 

dne 19. 6. 2017  
 Souhrnné stanovisko Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí, 

č.j.:MUVM/19522/2017-2 ze dne 21.6.2017 
 Stanovisko MD ČR, zn.:60/2017-220-LET/2 ze dne 13. 6. 2017  
 Rozhodnutí o souhlasu k dočasnému odnětí půdy od Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru  

životního prostředí, č.j. MUVM/18503/2017/OŽP-4 ze dne 3. 7. 2017 
 Schválení Rady města o pronájmu pozemku č.j.:MUVM/18535/2017 ze dne 9.6.2017 
 Plán kontrolních prohlídek 

10. Ukončení stavby stavebník oznámí LSÚ s žádostí o souhlas s užíváním a předloží doklady o 
uložení odpadů, atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály, 
výrobky a provedené práce, příslušné revize, protokoly o zkouškách. 

11. Bez souhlasu LSÚ s užíváním, nelze stavbu užívat. 
12. Souhlas platí po dobu 24 měsíců, nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášenou 

stavbou započato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Jiří Kříž    otisk úředního razítka 
vedoucí oddělení 
Letecký stavební úřad  
 
  
 Rozdělovník: 
Účastníci  řízení:  
JMB AIRCRAFT s.r.o., Nádražní 635, 565 01 Choceň, IDDS:wb767fp Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto, IDDS:47jbpbt 
Aeroklub Vysoké Mýto z.s., Voštice č.p.40, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 
 Dotčené orgány státní správy: 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ÚO Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69  


