
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 

K letišti 1149/23, 160 08 PRAHA 6 

Č.j.: 2335-20-332-D 

Dne: 19. 5. 2020 

 

 

VÝZVA ÚČASTNÍKŮM ŘÍZENÍ K MOŽNOSTI VYJÁDŘENÍ 

SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ 

Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 

ust. § 89 odst. 1 písm. x) bod 1. zákona číslo 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“), ve 

správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“), a podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu v kombinaci s ust. § 6 odst. 2 

zákona o civilním letectví ve věci výmazu letadla poznávací značky OK-EXS z Leteckého 

rejstříku České republiky tímto vyzývá: 

 

Osoby, jimž má ve smyslu ust. § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu rozhodnutí založit, 

změnit nebo zrušit právo nebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají 

anebo nemají, k vyjádření se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů 

od doručení. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že v uvedeném řízení byly shromážděny dostatečné podklady pro vydání 

rozhodnutí, stanoví tímto Úřad účastníkům řízení ve smyslu § 27 odst. 1 písm. b) správního 

řádu možnost dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se k těmto podkladům vyjádřit, a to 

před vydáním rozhodnutí ve věci.  

 

Datum vyvěšení: 20. 5. 2020 

Datum svěšení: 

 

 
                                                                               „otisk úředního razítka“ 

 

Jana Doušová, DiS. 

ev. č. 10059012 

oprávněná úřední osoba 

Oddělení leteckého rejstříku 

Podepsáno elektronicky 

 

 

Rozdělovník:  

1. právní nástupce po zemřelém Jiřím Vicherekovi, naposl. bytem Brtnice 130, Velké 

Popovice, PSČ 251 69, posledním zapsaném vlastníkovi a provozovateli letadla 

v Leteckém rejstříku České republiky 

2. další dotčené osoby ve smyslu § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu  
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