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

Č.j.:002628-18-701 V Praze 09.05.2018

ROZHODNUTÍ

Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL"), jako věcně a místně příslušný správní orgán 
dle ustanovení § 89 odst. 1 písm. n) zákona ě. 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, (dále jen „zákon o civilním letectví") rozhodl dle ustanovení § 
67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) v řízení ve věci zrušení povolení k provozování neveřejného vnitrostátního 
letiště Kříženec, vedeného na základě žádosti dosavadního provozovatele -  společnosti 
Europlane s.r.o., IČ 25236644, se sídlem Planá, Nádražní 854, PSČ 348 15 (dále jen 
„žadatel"), ÚCL doručené dne 2. března 2018, takto:

I. Žádosti shora uvedeného žadatele o zrušení stávajícího povolení (čj. 
6559/00/A ze dne 29. 05. 2000) provozovat (provozování letiště § 26 zákona 
o civilním letectví) neveřejné vnitrostátní letiště Kříženec (LKKC) se 
vyhovuje. Povolení k  provozování letiště zaniká ve smyslu ustanovení § 34 
odst. a) zákona o civilním letectví dnem nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí.

II. V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 správního řádu  nese své náklady 
každý z účastníků řízení

O d ů v o d n ě n í :

I.
ÚCL obdržel dne 02. 03. 2018 písemnou žádost žadatele nazvanou „Ukončení 

provozu a statutu letiště Kříženec, ICAO : LKKC", kterou zaevidoval pod svým čj. 2628-18- 
701. Žadatel v předmětné žádosti uvedl jako důvod k jejímu podání ztrátu právního vztahu 
k letištním pozemkům. Jiné skutečnosti, termínové požadavky nebo přílohy ani důkazy o 
splnění povinností vlastníka letiště i provozovatele letiště určených ustanoveními § 25b a § 31 
zákona o civilním letectví nebyly k žádosti doloženy.

ÚCL dne 08. 03. 2018 (doručeno 12. 03. 2018) oznámil účastníkům řízení ve smyslu 
ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájení správního řízem.

ÚCL dne 28. 03. 2018 vydal usnesení podle § 36 odst. 3 zákona o civilním letectví.



Podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona o civilním letectví, se provozováním letiště rozumí 
činnosti, kterými se zajišťuje možnost pro přistání a vzlety letadel a pohyb letadel s tím 
související. Žadatel podal podle ustanovení § 34 písm. a) zákona o civilním letectví návrh na 
zrušení dosavadního povolení k provozování letiště vydaného ÚCL dne 29. 05. 2000 pod čj. 
6559/00/A.

II.

. DL
ÚCL v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o civilním letectví upravujícími 

provozování letiště přezkoumal všechny předložené podklady, týkající se předmětného 
návrhu na zrušení povolení k provozování letiště a dospěl lc zjištění, že nic nebrání tomu, aby 
v tomto návrhu žadateli vyhověl.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 zákona číslo 500/2004 Sb., o správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí 
k Úřadu pro civilní letectví. Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení 
rozhodnutí veřejnou vyhláškou. V případě doručení do datové schránky lhůta pro podání 
odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení odvolání do datové schránky žadatele, 
nejpozději však po uplynutí desátého dne od okamžiku, kdy bylo odvolání dodáno do datové 
schránky. Rozhodnutí, proti kterému nebylo včas podáno odvolání, má účinky pravomocného 
rozhodnutí.

In............. ......................... 
oprávněná úřední osoba

.. . .

Rozdělovník -  účastníci řízení:
1) Europlane s.r.o., IČ 25236644, se sídlem Planá, Nádražní 854, PSČ 34815; DS
2) .................... ................... .....................................
3) Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, Žižkov, 13000 Praha 3; DS
4) .....................................................................................
5) ...................................................................................................... .......... 

. 6) ...........................................................................
7) Město Planá, náměstí Svobody 1, 34815 Planá; DS
8) Ekoland LP, a.s., Spálená 480/1, Trnitá, 60200 Brno; DS

Na vědomí:
1. Řízení letového provozu ČR, s.p., IČ 49710371, Navigační 787,256 61 Jeneě; DS
2. MD ČR, P.O.Box 9, nábřeží L.Svobody 12/1222, 110 15 PRAHA 1; DS
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