
URAĎ PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
LETECKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

Dle rozdělovníku

Spis. zn.: č.j.: Vyřizuje: Spojení: V Praze
15/730/0006/LKKU/04/16 12470-16-701 Ing. Jiří Kříž . ............................... 

...............................
7. prosince 2016

Oznámení
Zahájení řízení k odstranění nepovolených staveb

Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad pro letecké stavby ve smyslu ustanovení §129 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen stavební zákon a ustanovení § 
36 a § 89 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví v platném znění oznamuje všem účastníkům stavebního 
řízení a dotčeným orgánům státní správy že zahajuje řízení k odstranění nepovolených staveb:

„Objekty PARA areál Slovácký aeroklub Kunovice"
umístěné na pozemcích parc.č. 3681/49, 3681/53, 3681/55, 3681/57, 3681/59, 3681/61, 3681/66, 3681/72 a 
3681/136 v katastrálním území Kunovice, obec Kunovice, kraj Zlínský, ve vlastnictví vlastníků:

3681/49 - Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
3681/53 - Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
3681/55 - Ing. Josef Škrášek, ............................ .............. 
3681/57- Petr Hriceňák, .......................... .............................. 
3681/59 - Miroslav Blažek, ............................ ..........................
3681/61 - Lubomír Pšurný, ................................................................... ......................... 
3681/66 - Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
3681/72 - Karel Franěk,......................... .... .............. 
3681/139 - Pavel Cibulka, ....................... ...................

Speciální stavební úřad na základě žádosti vlastníka objektů Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 
Kunovice, IČ00557585 (dále jen stavebník), o změnu užívání objektů ze dne 3. 2. 2015, provedl dne 27. 3. 2015, 
za účasti stavebníka, vlastníků pozemků, zástupců Městského úřadu Kunovice (odboru územního plánování a 
stavebního úřadu), provozovatele letiště Kunovice a dalších uživatelů letiště, kontrolu s ohledáním na místě 
stavby. Při tomto šetření stavební úřad zjistil, že stavby jsou provedeny bez vědomí místně příslušných úřadů, 
nemají souhlas s umístěním, ani soulad s územním plánem města a stavebník dále postrádá smlouvy s 
některými vlastníky pozemků o právu provést stavbu.
Úřad pro civilní letectví tedy vyzval stavebníka k předložení původního povolení stavby, souhlasu dle § 15 
stavebního zákona o souladu s územním plánem a potřebných smluv na pozemky.
Do dnešního dne však nebylo nic z požadovaných dokladů doručeno.
Úřad současně prohledával archiv a podařilo se mu nalézt původní povolení. Stavba byla povolena 27. 4. 2005 
jako ohlášená stavební úprava, bez kolaudace a jako dočasná na dobu 10 let, stím, že po vypršení doby bude 
odstraněna. Původně povolená stavba se skládala ze dvou buněk 2,85x2,3x3,2m a dnešní má rozměry 
40,0x14,0x3,5m.
Speciální stavební úřad dnem zjištění skutečnosti výše uvedené stavby zahájil podle ustanovení § 129 odst. 3 
stavebního zákona řízení o odstranění stavby.

O zahájení řízení stavební úřad, v souladu s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále 
jen správní řád), uvědomuje účastníky řízení (vlastníky pozemků a objektů na nich).

Účastníci řízení jsou oprávněni ve smyslu § 36 správního řádu navrhovat důkazy a vyjádřit v řízení své 
stanovisko a to do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Do podkladů lze nahlédnout v kanceláři 
Leteckého stavebního úřadu, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6, v pracovních dnech po telefonické domluvě.

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
fax: +420 220 561 823 • telefon: +420 225 421 111 • www.ucl.cz • email: podatelna@caa.cz
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Poučení

Jako účastník řízení máte v řízení zejména právo:
• zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i 

ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce;
• navrhovat důkazy a činit též jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; přičemž správní 

orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy;
• vyjádřit v řízení své stanovisko;
• před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí;
• nahlížet do spisu;
• činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části;
• aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i 

v neprospěch.

Po ukončení dokazování před vydáním rozhodnutí ve věci bude účastník vyzván k uplatnění svého práva (podle 
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu) vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

vedoucí oddělení, 
Letecký stavební úřad

Úřad pro civilní letectví ČR  j
Letecký stavební úřad 

letiště Ruzyně 
t60 08 Praha 

„otisk úředního razítka"

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
Ing. Josef Škrášek, ............................ .............. 
Petr Hriceňák, .......................... .............................. 
Miroslav Blažek, .... ....................... ..........................
Lubomír Pšurný, ................................................................... ......................... 
Karel Franěk, ............................ .............. 
Pavel Cibulka, ....................... ...................

Na vědomí:
Město Kunovice, IDDS:djzbz2k

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
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ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
LETECKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

Dle rozdělovníku

Spis. zn.: č.j.: Vyřizuje: Spojení: V Praze
15/730/0006/LKKU/05/17 138-17-701 Ing. Jiří Kříž ....... ........................... 

... ............................
3. ledna 2017

Usnesení
Přerušení řízení k odstranění nepovolené stavby

Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad pro letecké stavby ve smyslu ustanovení §15 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen stavební 
zákon a ustanovení § 36 a § 89 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví v platném znění, ve smyslu 
ustanovení smyslu §111 stavebního zákona, rozhodl Letecký stavební úřad podle § 64 odst. 1 písm c) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen správní řád

o přerušení řízení k odstranění nepovolené stavby

Objekty PARA areál Slovácký aeroklub Kunovice"
umístěné na pozemcích parc.č. 3681/49, 3681/53, 3681/55, 3681/57, 3681/59, 3681/61, 3681/66, 
3681/72 a 3681/136 v katastrálním území Kunovice, obec Kunovice, kraj Zlínský, ve vlastnictví vlastníků: 

3681/49 - Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
3681/53 - Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
3681/55 - Ing. Josef Škrášek,................... ...... .... .............. 
3681/57- Petr Hriceňák, ................ ...... .... .............................. 
3681/59 - Miroslav Blažek, ........................... ..........................
3681/61 - Lubomír Pšurný, ................................................................... ....................... 
3681/66 - Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
3681/72 - Karel Franěk, ............................ .............. 
3681/139 - Pavel Cibulka,.............................. .... ....... 

(dále jen „stavba"), vlastníka Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice, IČ:00557585 
(dále jen stavebník) do 31. 3. 2017.

Odůvodnění:
Řízení k odstranění stavby bylo po přerušení zahájeno, dnem 7. prosince 2016.
Stavební úřad seznámil s touto skutečností účastníky řízení a ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 
správního řádu zákona, jim dal možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí. (Popřípadě popis dalších úkonů v řízení včetně odůvodnění rozhodnutí o případných 
námitkách ve výroku).
K tomu stanovil lhůtu 15-ti dnů od doručení výzvy tj. do 29. 12. 2016.
Dne 21. 12. 2016 byla doručena na Úřad pro civilní letectví žádost o prodloužení lhůty na podání důkazů 
a vyjádření od stavebníka. Současně byla žádost o dodatečné povolení stavby.
Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad pro letecké stavby přezkoumal předloženou žádost 
a dospěl k názoru, že stavba neohrožuje životní prostředí, letecký provoz, okolí, bezpečnost, životy 
uživatelů a veřejné zdraví, rozhodl speciální stavební úřad pro letecké stavby podle ustanovení § 64 
odst. 1 písm c) správního řádu o přerušení řízení k odstranění stavby do doby potřebné k doložení 
důkazů a vyjádření resp. k získání pravomocného rozhodnutí o dodatečném povolení stavby.

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
fax: +420 220 561 823 • telefon: +420 225 421 111 • www.ucl.cz • email: podatelna@caa.cz
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Poučení o odvolání:
- Proti tomuto usnesení lze podat odvolání podáním učiněným u Úřadu pro civilní letectví ČR, letiště 
Ruzyně, 160 08 Praha 6, a to do patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení.
- Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení 
připraveno k vyzvednutí.
- Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Z těchto důvodů rozhodl Letecký stavební úřad tak jak je ve výrokové části usnesení.

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
Ing. Josef Škrášek, ............................ .............. 
Petr Hriceňák, .......................... .............................. 
Miroslav Blažek,..... ....................... ..........................
Lubomír Pšurný, ................................................................... ......................... 
Karel Franěk, ............................ .............. 
Pavel Cibulka, ....................... ...................

Na vědomí:
Město Kunovice, IDDS:djzbz2k

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
fax: +420 220 561 823 • telefon: +420 225 421 111 • www.ucl.cz • email: podatelna@caa.cz

http://www.ucl.cz
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URAĎ PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
LETECKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

Dle rozdělovníku

Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: Spojení: V Praze
15/730/0006/LKKU/06/17 5025-17-701 Ing. Jiří Kříž ....... ........................... 

... ............................
28. dubna 2017

Usneseni
Prodloužení lhůty přerušení řízení k odstranění nepovolené stavby

Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad pro letecké stavby ve smyslu ustanovení §15 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen stavební 
zákon a ustanovení § 36 a § 89 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví v platném znění, ve smyslu 
ustanovení smyslu §111 stavebního zákona, rozhodl Letecký stavební úřad podle § 64 odst. 1 písm c) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen správní řád

o přerušení řízení k odstranění nepovolené stavby

Objekty PARA areál Slovácký aeroklub Kunovice"
umístěné na pozemcích parc.č. 3681/49, 3681/53, 3681/55, 3681/57, 3681/59, 3681/61, 3681/66, 
3681/72 a 3681/136 v katastrálním území Kunovice, obec Kunovice, kraj Zlínský, ve vlastnictví vlastníků: 

3681/49 - Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
3681/53 - Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
3681/55 - Ing. Josef Škrášek, L....................... .... .............. 
3681/57- Petr Šťastný, ................................. .... .............. 
3681/59 - Miroslav Blažek, ........................... ..........................
3681/61 - Lubomír Pšurný, ................................................................... ....................... 
3681/66 - Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
3681/72 - Karel Franěk, ............................ .............. 
3681/139 - Pavel Cibulka, ................................. ....... 

(dále jen „stavba"), vlastníka Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice, IČ:00557585 
(dále jen stavebník) do 31. 7. 2017.

Odůvodnění:
Řízení k odstranění stavby bylo po přerušení zahájeno, dnem 7. prosince 2016.
Stavební úřad seznámil s touto skutečností účastníky řízení a ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 
správního řádu zákona, jim dal možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí. (Popřípadě popis dalších úkonů v řízení včetně odůvodnění rozhodnutí o případných 
námitkách ve výroku).
Ktomu stanovil lhůtu 15-ti dnů od doručení výzvy tj. do 29. 12. 2016.
Dne 21. 12. 2016 byla doručena na Úřad pro civilní letectví žádost o prodloužení lhůty na podání důkazů 
a vyjádření od stavebníka. Současně byla žádost o dodatečné povolení stavby.
Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad pro letecké stavby přezkoumal předloženou žádost 
a dospěl k názoru, že stavba neohrožuje životní prostředí, letecký provoz, okolí, bezpečnost, životy 
uživatelů a veřejné zdraví, rozhodl speciální stavební úřad pro letecké stavby podle ustanovení § 64 
odst. 1 písm c) správního řádu o přerušení řízení k odstranění stavby do doby potřebné k doložení 
důkazů a vyjádření resp. k získání pravomocného rozhodnutí o dodatečném povolení stavby.

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
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Dne 30. 3. 2017 poslal zástupce stavebníka paní JUDr. Hana Klusáčkové nájemní smlouvy s některými 
vlastníky pozemků, stím, že jednání s dalšími, s provozovatelem letiště společností Aircraft Industries, 
a.s. a se zástupci města Kunovice jsou v proudu, ale není možné je uzavřít v daném termínu. Z tohoto 
důvodu požádala o prodloužení termínu do konce července 2017.
ÚCL posoudil žádost a vzhledem k tomu, že si je vědom složitostí jednání, vyhověl žadateli.

Poučení o odvolání:
- Proti tomuto usnesení lze podat odvolání podáním učiněným u Úřadu pro civilní letectví ČR, letiště 
Ruzyně, 160 08 Praha 6, a to do patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení.
- Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení 
připraveno k vyzvednutí.
- Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Z těchto důvodů rozhodl Letecký stavební úřad tak jak je ve výrokové části usnesení.

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
Ing. Josef Škrášek, ............................ .............. 
Petr Šťastný, ..................................... .............. 
Miroslav Blažek, .... ....................... ..........................
Lubomír Pšurný, ................................................................... ......................... 
Karel Franěk, ............................ .............. 
Pavel Cibulka, ................................. ....... 
Aircraft Industries, a.s., IDDS:

Na vědomí:
Město Kunovice, IDDS:djzbz2k

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
fax: +420 220 561 823 • telefon: +420 225 421 111 • www.ucl.cz • email: podatelna@caa.cz
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URAĎ PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
LETECKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

Dle rozdělovníku

Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: Spojení: V Praze
15/730/0006/LKKU/07/17 9862-17-701 Ing. Jiří Kříž ................................... 

... ............................
28. srpna 2017

Usnesení
Prodloužení lhůty přerušení řízení k odstranění nepovolené stavby

Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad pro letecké stavby ve smyslu ustanovení §15 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen stavební 
zákon a ustanovení § 36 a § 89 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví v platném znění, ve smyslu 
ustanovení smyslu §111 stavebního zákona, rozhodl Letecký stavební úřad podle § 64 odst. 1 písm c) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen správní řád

o přerušení řízení k odstranění nepovolené stavby

Objekty PARA areál Slovácký aeroklub Kunovice"
umístěné na pozemcích parc.č. 3681/49, 3681/53, 3681/55, 3681/57, 3681/59, 3681/61, 3681/66, 
3681/72 a 3681/136 v katastrálním území Kunovice, obec Kunovice, kraj Zlínský, ve vlastnictví vlastníků: 

3681/49 - Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
3681/53 - Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
3681/55 - Ing. Josef Škrášek, .................. ..........................
3681/57 - Petr Šťastný, ........................... ...... .... ...............(Petr Hriceňák, N.............. ............... 

...............
3681/59 - Miroslav Blažek, ........................... ..........................
3681/61 - Lubomír Pšurný, ................................................................... ....................... 
3681/66 - Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice 
3681/72 - Karel Franěk, ............................ .............. 
3681/139 - Pavel Cibulka, ................................. ....... 

(dále jen „stavba"), vlastníka Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice, IČ:00557585 
(dále jen stavebník) do rozhodnutí soudu v otázce předkupního práva k pozemku parc.č. 3681/57 
v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště.

Odůvodnění:
Řízení k odstranění stavby bylo po přerušení zahájeno, dnem 7. prosince 2016.
Stavební úřad seznámil s touto skutečností účastníky řízení a ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 
správního řádu zákona, jim dal možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí. (Popřípadě popis dalších úkonů v řízení včetně odůvodnění rozhodnutí o případných 
námitkách ve výroku).
K tomu stanovil lhůtu 15-ti dnů od doručení výzvy tj. do 29. 12. 2016.
Dne 21. 12. 2016 byla doručena na Úřad pro civilní letectví žádost o prodloužení lhůty na podání důkazů 
a vyjádření od stavebníka. Současně byla žádost o dodatečné povolení stavby.
Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad pro letecké stavby přezkoumal předloženou žádost 
a dospěl k názoru, že stavba neohrožuje životní prostředí, letecký provoz, okolí, bezpečnost, životy 
uživatelů a veřejné zdraví, rozhodl speciální stavební úřad pro letecké stavby podle ustanovení § 64
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odst. 1 písm c) správního řádu o přerušení řízení k odstranění stavby do doby potřebné k doložení 
důkazů a vyjádření resp. k získání pravomocného rozhodnutí o dodatečném povolení stavby.
Dne 30. 3. 2017 poslal zástupce stavebníka paní JUDr. Hana Klusáčková nájemní smlouvy s některými 
vlastníky pozemků, stím, že jednání s dalšími, s provozovatelem letiště společností Aircraft Industries, 
a.s. a se zástupci města Kunovice probíhají, ale není možné je uzavřít vdaném termínu. Z tohoto 
důvodu požádala o prodloužení termínu do konce července 2017.
Dne 27. 7. 2017 poslal zástupce stavebníka paní JUDr. Hana Klusáčková žalobu (vč. potvrzení o uhrazení 
správního poplatku) na určení předkupního práva k pozemku parc.č. 3681/57 vk.ú. Kunovice u 
Uherského Hradiště, který původní majitel Petr Hriceňák v průběhu řízení prodal panu Petru Šťastnému, 
s žádostí o prodloužení termínu do rozhodnutí soudu, jako předběžné otázky ve smyslu §64 odst. 1, 
písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

ÚCL posoudil žádost a vzhledem k tomu, že si je vědom složitostí jednání, žadateli vyhověl.

Poučení o odvolání:
- Proti tomuto usnesení lze podat odvolání podáním učiněným u Úřadu pro civilní letectví ČR, letiště 
Ruzyně, 160 08 Praha 6, a to do patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení.
- Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení 
připraveno k vyzvednutí.
- Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Z těchto důvodů rozhodl Letecký stavební úřad tak jak je ve výrokové části usnesení.

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Slovácký aeroklub Kunovice,

v zastoupení JUDr. Hana Klusáčková, IDDS:583g8se
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