
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
K letišti 1149/23 
160 08 PRAHA 6 
Č. j . : .................

V Praze dne 10. 11. 2020

R O Z H O D N U T Í

Úřad pro civilní letectví (dále též jako „Úřad") jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb."), 
rozhodl o žádosti o poskytnutí informace podané společností Echoplex investment 
a.s., IČO: 27854370, se sídlem Za Stodolou 144, 251 01 Modletice (dále též jako 
„žadatel"), t a k t o :

I. Žádost o poskytnutí informace -  poskytnutí rozhodnutí obecného 
stavebního úřadu č. j. MCP6 053514/2013 ze dne 30. 7. 2013, 
spisová zn. SZ MCP6 090893/2012/OV/Krá. o umístění stavby 
„Depo autocisteren a produktovod", se odmítá dle ustanovení § 15 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

II. Žádosti o poskytnutí informace -  poskytnutí stavebního povolení 
Úřadu vydaného pod č. j. 147738/0081/LKPR/02/15 „Depo 
autocisteren a produktovod" se vyhovuje a Úřad poskytuje žadateli 
požadované stavební povolení.

III. Žádost o poskytnutí informace -  sdělení, jaká omezení a ochranná 
pásma platí pro pozemky: parc. č. 2917/33, parc. č. 2917/34, parc. 
č. 2917/35, parc. č. 2917/36, parc. č. 2917/37, parc. č. 2917/38, 
katastrální území Ruzyně, se odmítá dle ustanovení § 15 odst. 1 
ve spojení s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

IV. Žádosti o poskytnutí informace -  poskytnutí aktuálního platného 
a účinného úplného znění Leteckého předpisu L14, vydaného 
Ministerstvem dopravy na základě zákona č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví, v platném znění a v souladu s mezinárodní Úmluvou 
o mezinárodním civilním letectví, se vyhovuje a Úřad poskytuje 
žadateli požadovanou informaci.
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O d ů v o d n ě n í

I.

Dne 27. 10. 2020 obdržel Úřad žádost o poskytnutí informace v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., podanou společností Echoplex investment a.s., IČO: 
27854370, se sídlem Za Stodolou 144, 251 01 Modletice. Žádost je Úřadem 
evidována pod č. j. 4396-20-110. Žádost se týká:

(i) Poskytnutí rozhodnutí obecného stavebního úřadu č. j. MCP6 053514/2013 
ze dne 30. 7. 2013, spisová zn. SZ MCP6 090893/2012/OV/Krá. o umístění 
stavby „Depo autocisteren a produktovod".

(ii) Poskytnutí stavebního povolení Úřadu vydaného pod 
č. j. 147738/0081/LKPR/02/15 „Depo autocisteren a produktovod".

(iii) Sdělení, jaká omezení a ochranná pásma platí pro pozemky: parc. 
č. 2917/33, parc. č. 2917/34, parc. č. 2917/35, parc. č. 2917/36, parc. 
č. 2917/37, parc. č. 2917/38, katastrální území Ruzyně.

(iv) Poskytnutí aktuálního platného a účinného úplného znění Leteckého 
předpisu L14, vydaného Ministerstvem dopravy na základě zákona 
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění a v souladu 
s mezinárodní Úmluvou o mezinárodním civilním letectví.

II.

K výroku I. a žádosti žadatele v bodě (i) týkající se poskytnutí rozhodnutí 
obecného stavebního úřadu č. j. MCP6 053514/2013 ze dne 30. 7. 2013, spisová 
zn. SZ MCP6 090893/2012/OV/Krá. o umístění stavby „Depo autocisteren 
a produktovod", Úřad uvádí, že není autorem požadovaného rozhodnutí a toto 
rozhodnutí nemá k dispozici. Požadované rozhodnutí nevzniklo v rámci činnosti 
Úřadu, proto Úřad o žádosti uvedené v bodě (i) rozhodl tak, že ji odmítl.

K výroku II. a žádosti žadatele v bodě (ii) týkající se poskytnutí stavebního 
povolení Úřadu vydaného pod č. j. 147738/0081/LKPR/02/15 „Depo autocisteren 
a produktovod" Úřad uvádí, že žádosti žadatele vyhovuje a spolu s tímto 
rozhodnutím zasílá žadateli stavební povolení Úřadu vydaného pod č. j. 
147738/0081/LKPR/02/15 „Depo autocisteren a produktovod".

K výroku III. a žádosti žadatele v bodě (iii) týkající se sdělení, jaká omezení 
a ochranná pásma platí pro pozemky: parc. č. 2917/33, parc. č. 2917/34, parc. 
č. 2917/35, parc. č. 2917/36, parc. č. 2917/37, parc. č. 2917/38, katastrální území 
Ruzyně, Úřad uvádí následující. Žadatel žádá o popis omezení uvedených pozemků 
vyplývajících z ochranných pásem, přičemž dle názoru Úřadu se v daném případě 
jedná o žádost o informace, které by Úřad musel v tomto konkrétním případě 
vytvořit, neboť nedisponuje především grafickým náhledem příslušných 
ochranných pásem či příslušným rozhodnutím, kterým byla ochranná pásma
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zřízena. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. platí, že: „Povinnost 
poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření 
nových informací." Proto Úřad o žádosti uvedené v bodě (iii) rozhodl tak, že ji 
odmítl podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

K výroku IV. a žádosti žadatele v bodě (iv) týkající se poskytnutí aktuálního 
platného a účinného úplného znění Leteckého předpisu L14, vydaného 
Ministerstvem dopravy na základě zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, 
v platném znění a v souladu s mezinárodní Úmluvou o mezinárodním civilním 
letectví, Úřad uvádí, že žádosti žadatele vyhovuje a sděluje žadateli, že aktuální 
platné a účinné znění Leteckého předpisu L14, vydaného Ministerstvem dopravy 
je veřejně dostupné na následujícím odkazu
https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm.

S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto 
rozhodnutí.

__ v  r
P o u c e n i

Proti tomuto rozhodnutí je žadatel o informace oprávněn podle ustanovení § 16 
zákona č. 106/1999 Sb. podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto 
rozhodnutí; odvolání se podává u Úřadu.
Lhůta pro podání 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 doručení rozhodnutí do datové schránky, nejpozději však po uplynutí desátého 
dne od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí dodáno do datové schránky adresáta.

v zastoupení ...........................

....................... ředitel sekce správní a bezpečnostní 
Podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
- Výtisk č. 1: Echoplex investment, a.s. IČO: 27854370, se sídlem Za 

Stodolou 144, 251 01 Modletice, IDDS: jfadtq4
- Výtisk č. 2: Spis sp. zn. ................. 

Příloha:
- Stavební povolení
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