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

Čj. 000867-23-701   V Praze dne 26. 01. 2023 

Sp. zn. 000300-23-701  

  

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

 
Úřad pro civilní letectví (dále jen Úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 
§ 44 odst. 6 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon o civilním letectví), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen správní řád), vydává návrh opatření obecné povahy, kterým se rozděluje 
vzdušný prostor: 

 

 

Článek I 

Letištní provozní zóna letiště Letňany 

(ATZ Letňany) 

 

Letištní provozní zóna letiště Letňany (dále jen ATZ Letňany) se zřizuje na základě žádosti 

Letiště Praha Letňany, s.r.o., Hůlkova 1075/35, Kbely, 197 00 Praha IČO: 24678350, (dále jen 
žadatel).  

ATZ  Letňany se zřizuje v následujícím rozsahu: 

 
1) Prostorové vymezení:  

 

Název prostoru a jednotlivých bodů / poloha 
Vertikální 

vymezení 
Poznámka 

ATZ Letňany 

Kružnice o poloměru 3NM se středem 

v 50 07 53N 014 31 32E mimo CTR 

Praha a CTR Vodochody. 

3500ft AMSL 

GND 

1) Třída vzdušného prostoru 

G 

2) RMZ 

3) Vertikální hranice jsou 

v příslušné části ATZ 

limitovány spodní hranicí 

TMA II Vodochody a TMA 
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VIII Praha. 

4) Prostorové vymezení ATZ  

je v případě deaktivace 

CTR Vodochody rozšířeno 

o prostor, který je jinak 

tímto CTR omezený. 

 

2) Časové vymezení: 
 
ATZ Letňany je aktivováno pouze v době deaktivace MCTR a MTMA Kbely. 

 
3) Provozní doba a využití: 

ATZ neřízeného veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště je využíváno 

pro lety podle pravidel letu za viditelnosti (VFR) ve dne v provozní době v souladu s VFR 

příručkou ČR. 

 

4) Grafické znázornění: 
 
Zobrazení ATZ Letňany, kdy CTR Vodochody není aktivní 
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Zobrazení ATZ, kdy je CTR Vodochody aktivní 

 

 
 

5) Zásady pro využití prostoru: 

a) V souladu s rozhodnutím Úřadu o stanovení druhu neřízeného letiště v platném znění 
a v souladu s Přílohou 3 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 108/1997 Sb. musí být 
v provozní době letiště zajištěno minimálně poskytování informací známému provozu 
na letišti a v jeho ATZ jiným způsobem, volací znak Letňany RADIO na kmitočtovém 
kanále 120,335. 

b) Provoz na letišti a v jeho blízkosti se řídí ustanoveními čl. 3.2.5 Leteckého předpisu L2. 

c) Pro vstup do ATZ Letňany je nutné kontaktovat stanoviště poskytování informací 
známému provozu, volací znak Letňany RADIO na kmitočtovém kanále 120,335. 

d) Prostor ATZ Letňany je klasifikován jako vzdušný prostor třídy G a jako prostor 
s povinným rádiovým spojením (RMZ), ve kterém musí být letadlo vybaveno 
radiostanicí a provozovat ji. 

 

6) Publikované informace: 

Zaslání podkladů na AIM ŘLP ČR, s.p. pro publikaci těchto změn ve VFR SUP zabezpečí 
žadatel základě schváleného OOP. Účinnost změny je stanovena publikací ve VFR SUP. 

 

7) Správce prostoru: 

Správcem prostoru je provozovatel letiště Letiště Praha Letňany, s.r.o. 

 

8) Poplatky: 

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 52, písmeno e) je 
žadatel povinen zaplatit správní poplatek.  
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Článek II. 

Návrh odůvodnění 

Úřad obdržel dne 06. 01. 2023 žádost žadatele a protokol ASD (zaevidovanou pod čj. 000300-
23-701) o zřízení ATZ, která byla dne 20. 01. 2023 doplněna o konzultace se S LPS Kbely 
(zaevidováno pod čj. 000660-23-701). Požadavek byl odůvodněn zachováním provozu letiště 
Praha Letňany v době deaktivace MCTR / MTMA Kbely. Pro zvýšení bezpečnosti bylo 
žadatelem navrženo, aby prostor byl publikován jako RMZ. 
Žádost o zřízení ATZ, včetně jeho horizontálního, vertikálního a časového vymezení, byla 
projednána se zástupci ODVL SPSp MO, Letecké amatérské asociace ČR a ŘLP ČR, s.p. 
v souladu § 44a s odst. 1 zákona o civilním letectví korespondenčním způsobem. 
  

Článek III. 

Uplatnění připomínek 

Ve smyslu § 172 odst. 4 správního řádu se k tomuto návrhu může kdokoli, jehož práva, 
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit  
u Úřadu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění. 
 

Článek IV. 

Uplatnění námitek 

K tomuto návrhu opatření obecné povahy mohou poskytovatelé leteckých služeb  
a organizace sdružující v České republice uživatele vzdušného prostoru podat písemně 
odůvodněné námitky u Úřadu ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění. 
 

Článek V. 

Návrh poučení 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může podle § 173 odst. 1 správního řádu každý 
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti opatření obecné 
povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření 
obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení 
přezkumného řízení lze podle § 174 odst. 2 správního řádu vydat do 1 roku od účinnosti 
opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci. 
 

Článek VI. 

Návrh účinnosti 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu). 
 

 

Ing. Želmíra Harantová 

       Odborný rada  

                                                               

Vyvěšeno dne:  26. 01. 2023 
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