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

■ ing-i/i.‘rxliirétcvá

Rozhodnutí nabyto právní moci
dnem .... .................................................
Vyznačeno dn

Č.j.: 009160-18-701

Podpis............. ....................................

Ke sp. zn.; 2018/LKKL/LJ/l

V Praze 30. 11.2018

ROZHODNUTÍ

Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle
ustanovení § 89 odst. 1 písm. n) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona ě. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
věznění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním
letectví"), rozhodl dle ustanovení § 67 a násl. zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), v řízení ve věci vydání povolení k provozování
veřejného vnitrostátního letiště Kladno - LKKL (dále též jako „letiště Kladno"), vedeném na
základě žádosti společnosti BLUE SKY AIRPORT s.r.o., IČ 06521983, se sídlem Dlouhá
616/12, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále též jako „žadatel" nebo „BLUE SKY AIRPORT
s.r.o."), s účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu BLUE SKY
AIRPORT s.r.o., Aeroklub Kladno, z. s., IČ 16977335, se sídlem ě.p. 580, 273 61 Velká
Dobrá (dále jen „Aeroklub Kladno, z. s."), Letiště Velká Dobrá s.r.o., IČ 24156973, se sídlem
Praha 13, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00 (dále jen „Letiště Velká Dobrá s.r.o.") a
Ministerstvem dopravy, takto:

I.

II.
III.

IV.
V.

.....

Žádosti shora uvedeného žadatele o vydání povolení provozovat veřejné
vnitrostátní letiště Kladno (LKKL) ze dne 27. 7. 2018 se podle ustanovení § 27
odst. 1 zákona o civilním letectví vyhovuje.
Provozování letiště Kladno se povoluje ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí na dobu neurčitou.
Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zaniká podle ustanovení § 34 zákona
o civilním letectví povolení k provozování letiště Kladno vydané Úřadem dne
20. 4.1998 pod č.j. 2333/ILPZ/50298.
Žadatel, resp. provozovatel letiště Kladno zajistí prostřednictvím Úřadu
aktualizaci VFR příručky.
V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 správního řádu nese každý z účastníků
řízení a Úřad každý své náklady.

Odůvodnění:
I.

Úřad obdržel dne 27.7.2018 písemnou žádost žadatele o povolení provozovat veřejné
vnitrostátní letiště Kladno - LKKL, která byla Úřadem zaevidována pod č.j. 9160-18-701.

II.
Žadatel předmětné žádosti o povolení k provozování letiště Kladno doložil v souladu
s ustanovením § 27 a ustanovením § 30 a násl. zákona o civilním letectví následující
dokumenty:
• Formulář žádosti o povolení provozovat letiště ze dne 27. 7. 2018,
• Výpis z obchodního rejstříku pro subjekt BLUE SKY AIRPORT s.r.o. ze dne
18.4. 2018,
• Doklad o spolehlivosti člena statutárního orgánu společnosti BLUE SKY AIRPORT
s.r.o., I....... Š.............
• Prohlášení o praxi člena statutárního orgánu společnosti BLUE SKY AIRPORT s.r.o.,
I....... Š............,
• Souhlas stávajícího provozovatele letiště Kladno - Aeroklub Kladno, z. s. ze dne
19. 7. 2018
• Seznam pozemků letiště Kladno,
• Dohoda o poskytování služby RÁDIO uzavřená mezi žadatelem a Aeroklubem
Kladno, z. s. ze dne 19. 7. 2018,
• Smlouva o výpůjčce mezi žadatelem a Letištěm Velká Dobrá s.r.o. ze dne 19. 7. 2018,
• Smlouva o výpůjčce mezi žadatelem a Aeroklubem Kladno, z. s. ze dne 19. 7. 2018,
• Letištní řád letiště Kladno ze dne 1. 7. 2018, včetně příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a
• Letištní pohotovostní plán letiště Kladno ze dne 1. 7. 2018, včetně souhlasu
integrovaného záchranného systému.

III.
Podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) zákona o civilním letectví se provozováním letiště
rozumí činnosti, kterými se zajišťuje možnost pro přistávání a vzlety letadel a pohyb letadel
s tím související. Úřad v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o civilním letectví
upravujícími provozování letiště přezkoumal všechny předložené dokumenty týkající
se předmětné žádosti o povolení provozovat letiště a dospěl k následujícím zjištěním.
1.
Podmínky uvedené v ustanovení § 27 zákona o civilním letectví:
Žadatel v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona o civilním letectví předložil doklady
osvědčující odbornou způsobilost člena statutárního orgánu žadatele, I....... Š............, nar. .....
. ............. I..... Š.......... je starší 18 let, je způsobilý k právním úkonům a jeho bezúhonnost
byla ověřena v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 zákona o civilním letectví,
2.

Požadavek na náležitosti žádosti podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o civilním
letectví:
Žadatelem o vydání povolení k provozování letiště Kladno je společnost BLUE SKY
AIRPORT s.r.o., IČ 06521983, se sídlem Dlouhá 616/12, Staré Město, 110 00 Praha 1.
Žadatel v žádostí uvedl, že není vlastníkem letiště.

3.

Požadavek na přílohy žádosti podle ustanovení § 30 odst. 2 zákona o civilním
letectví:
a) žadatel doložil výpis z obchodního rejstříku,
b) žadatel doložil odbornou způsobilost člena statutárního orgánu, Igora Šlajchrta, a
c) žadatel předložil listinné důkazy, seznam pozemků letiště a doložil právní vztah k
letištním pozemkům.

IV.
Na základě předložených písemností může Úřad konstatovat, že jsou splněny požadavky
zákona o civilním letectví ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 a odst, 2 a ustanovení § 30 odst.
1 a odst. 2 písm. a) a b).
Je třeba zkoumat, zda žadatel doložil podle ustanovení § 30 odst. 2 písm. c) zákona o civilním
letectví, že je vlastníkem letiště, nebo že má jiný právní vztah k letišti, a že disponuje
dokladem osvědčujícím souhlas vlastníka letiště s provozováním letiště, není-li vlastník
současně provozovatelem letiště. Podle seznamu letištních pozemků doloženým žadatelem
jsou provozováním letiště dotčeny evidované letištní pozemky pare. č. 183/1, 183/6, 183/17,
183/18, st. 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 626, 712, k.ú. Velká Dobrá, a letištní pozemky
pare. č. 122/6, 122/1, k.ú. Pletený Újezd.

V.
Úřad provedl dne 12. 9. 2018 místní šetření na letišti Kladno za účelem zjištění skutkového
stavu, jehož skutečnosti jsou předmětem úředního záznamu (Protokolu). Úřad shledal, že v
podané žádosti chybí doložení dokladu osvědčujícího právní vztah žadatele k některým
využívaným komponentám tvořícím letiště dle ustanovení § 30 odst, 2 písm, c) zákona o
civilním letectví. Žadatelem nebyly doloženy doklady osvědčující jeho právní vztah zejména
k následujícím vyjmenovaným pozemkům.
Žadatel nedoložil právní vztah dle ustanovení § 30 odst. 2 písm. c) zákona o civilním letectví
k letištním pozemkům Ministerstva dopravy pare. č. 183/18, k.ú. Velká Dobrá a pare, č.
122/1, k.ú. Pletený Újezd.
Úřad proto správní řízení v souladu s ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil
a vyzval žadatele, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatek žádosti tím, že doloží doklady
osvědčující právní vztah kompletně ke všem komponentům letiště. Usnesení o přerušení
řízení bylo vydáno dne 13. 9. 2018 pod č.j. 11123-18-701.
Dne 2. 10. 2018 obdržel Úřad žádost od současného provozovatele letiště Kladno, Aeroklubu
Kladno, z. s., o zpětvzetí souhlasu s využitím pozemků mezi Aeroklubem Kladno, z. s. a
BLUE SKY AIRPORT s.r.o. ze dne 23. 5. 2018 a žádost vyjmutí pozemků pare. č. 183/18,
k.ú. Velká Dobrá a pare, č. 122/1, k.ú. Pletený Újezd z evidence letišť. Tuto žádost Úřad
zaevidoval pod č.j. 12015-18-701, resp. 12016-18-701. V průběhu správního řízení byla tedy
provedena změna v evidenci letištních pozemků. Po provedené změně v evidenci letištních
pozemků Úřad dne 19. 10. 2018 přípisem vydaným pod č.j. 12818-18-701 vyrozuměl
účastníky řízení o pokračování správního řízení z důvodu odpadnutí překážky, pro niž bylo
řízení přerušeno.

VI.
Dne 22. 10. 2018 vydal Úřad pod č.j. 12829-18-701 usnesení o ukončení dokazování
s možností vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě do 5. 11. 2018. Dne 1. 11. 2018

byl Úřadu doručen souhlas Aeroklubu Kladno, z. s. se změnou v osobě provozovatele letiště
ze dne 19. 7. 2018.
Dne 2. 11.2018 byla Úřadu doručena žádost Ministerstva dopravy o vydání osvědčení o stavu
zápisu letištních pozemků evidovaných pro letiště Kladno a žádost o prodloužení stanovené
lhůty pro vyjádření. Úřad žádosti Ministerstva dopravy vyhověl a usnesením ze dne
8. 11. 2018 vydaným pod č.j. 13553-18-701 prodloužil lhůtu pro vyjádření účastníků řízení do
15. 11. 2018. Dne 16. 11. 2018 obdržel Úřad vyjádření Ministerstva dopravy k podkladům
rozhodnutí, dle kterého Ministerstvo dopravy nečiní žádné další návrhy na doplnění
dokazování.
Na základě předložených dokladů může Úřad konstatovat, že žadatel prokázal právní vztah ke
všem leteckým stavbám i ke všem letištním pozemkům v souladu s ustanovením § 30 odst. 2
písm. c) zákona o civilním letectví.

VII.
Vzhledem ke všem výše uvedeným důkazům dospěl Úřad k závěru, že žadatel řádně dostál
své povinnosti dle zákona o civilním letectví, na základě čehož bylo rozhodnuto tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Žadatel zaplatil dne 21. 11. 2018 správní poplatek ve výši 10 000 Kč podle ustanovení § 5
odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, resp.
podle položky 45 písm. a) sazebníku správních poplatků.

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
podání učiněným u Úřadu pro civilní letectví. Podané odvolání má podle ustanovení § 85
odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Lhůta pro 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 datu doručení rozhodnutí do datové
schránky, nejpozději však po uplynutí desátého dne od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí
dodáno do datové schránky adresáta. Rozhodnutí, proti kterému nebylo včas podáno odvolání,
má účinky pravomocného rozhodnutí.
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„Otisk úředního razítka”
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Ing. Lenka Javůrková, služební číslo 515, v.r.
Oprávněná úřední osoba
Rozdělovník pro vyrozumění účastníků řízení (ve smyslu ust. § 27 odst. 1správního řádu)
1. BLUE SKY AIRPORT s.r.o., IČ 06521983, se sídlem Dlouhá 616/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, ISDS: 6q2tbqs
2. Aeroklub Kladno, z. s., ÍČ 16977335, se sídlem ě.p. 580, 273 61 Velká Dobrá, ISDS: jtzhzes
3. U tište Velká Dobrá s.r.o., IČ 24156973, se sídlem Praha 13, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, ISDS: 9d65k8b
4. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, ISDS: n75aau3
5. Řízení letového provozu České republiky, s. p., Navigační 787, 252 61 Jeneč u Prahy, ISDS: xhusbrm

