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Oznám ení o pokračování řízení o dodatečném  povolení stavby,

U snesení o přerušení řízení 

a výzva k doplnění dokladů
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 ve znění pozdějších předpisů, oznamuje všem účastníkům stavebního řízení a dotčeným orgánům státní 
správy pokračování řízení o dodatečném povolení stavby pro stavbu:

„PARA areál Slovácký aeroklub Kunovice"
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,

Řízení bylo zahájeno, dne 21. prosince 2016, na základě žádosti stavebníka vlastníka Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 
1383, 686 04 Kunovice, IČ:00557585, ve smyslu ustanovení § 110 a § 111 stavebního zákona a ustanovení § 37 a § 89 
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví v platném znění ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti dle § 44 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád. Řízení bylo následně přerušeno do vyřešení soudního řízení a nabytí právní moci 
rozsudku. Dne byl 17. 6. 2019 doručen pravomocný Rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti zn.: 27 C 
99/2017-230. Po přezkoumání žádosti přiložených dokladů a dokumentace ve smyslu ustanovení stavebního 
zákona, usnesl se Letecký stavební úřad podle § 64 odst. 1 písm a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen 
správní řád

o přerušení řízení o Vaší žádosti

ve věci vydání dodatečného povolení stavby na stavbu „PARA areál Slovácký aeroklub Kunovice“ , 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.
Řízení se přerušuje k odstranění nedostatku žádosti na dobu do 14. 9. 2020.

Odůvodnění :
1) Chybí závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.
2) Chybí závazné stanovisko Hasičské záchranné služby Zlínského kraje.
3) Chybí souhlas s dočasným vynětím půdy ze ZPF.

Tyto nedostatky brání v řízení v uvedené věci.
Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad pro letecké stavby přezkoumal předloženou žádost a 
vzhledem k tomu, že podání nesplňuje požadavky dle zákona, rozhodl speciální stavební úřad pro letecké stavby 
podle ustanovení § 64 odst. 1 písm a) správního řádu o přerušení do doby zjednání nápravy dle výroku tohoto 
usnesení.
V případě, že v této lhůtě nebude nedostatek žádosti odstraněn, bude řízení v uvedené věci zastaveno podle § 66 
odst. 1 písm. d) správního řádu.

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.
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VÝZVA

Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad pro letecké stavby Vás vyzývá k doplnění projektové 
dokumentace a dokladů Vaší žádosti podle § 110 a § 111 stavebního zákona, a to ve lhůtě do 14. 9. 2020.

Dále Vás Letecký stavební úřad podle § 64 odst. 1, písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyzývá 
k zaplacení správního poplatku, podle položek 17/1 f a 18/1 f sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích ve znění pozdějších předpisů, ve výši 30 000,- Kč, převodem na účet č. 3711-3727061/0710, var. 
symbol 701, spec.symbol 7016 ve lhůtě do 30. 8. 2020.

........... ......
......................... 
Letecký stavební úřad otisk úředního razítka

Rozdělovník:
Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice

V zastoupení ....................................................................................................
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