
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 

K letišti 1149/23, 160 08 PRAHA 6 

  

Čj. 001962-23-701  V Praze dne 20. 02. 2023 

Spis zn. 012892-22-701 

 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 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 (dále jen zákon o civilním 

letectví) a v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

(dále jen správní řád), vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví: 

Článek I. 

Dočasně omezený prostor 
LKR105 Prostějov 

 

Na základě žádosti Skydive Czech Republic, z.s. se sídlem Přerovská 485/35, Holice,  

PSČ 779 00 Olomouc, IČ: 22817930 (dále jen žadatel), bude pro Mistrovství světa  

v parašutismu s platností od 20. 08. 2023 do 25. 08. 2023 dočasně vyhrazen omezený 

prostor LKR105 Prostějov (dále jen prostor LKR105), v následujícím rozsahu: 
 

1) Prostorové a časové vymezení prostoru LKR105  

 

Časové vymezení 

 
Dočasně omezený prostor Čas (UTC) Datum 

LKR105 Denně 0500 - 1900 20. 08. - 25. 08. 2023 

 

Prostorové vymezení 

 
Dočasně 

omezený prostor 
Horizontální hranice 

Horní hranice 
Spodní hranice 

Poznámky 

LKR105 

Kružnice o poloměru 6NM se 

středem v 49 26 52N 017 08 

02E  

FL 145 

GND 

Třída vzdušného 

prostoru G 

 

 

 

 



2) Grafické znázornění prostoru LKR105 

 

 

3) Povolení letové činnosti v prostoru LKR105 

 Prostor LKR105 má přednost před prostory LKTRA6, LKTRA90, LKTRA91  

a LKTRA92. 

 Prostor LKTSA2/LKTSA2B a prostor LKTRA34, pokud jsou plánovány v AUP,  

mají přednost před prostorem LKR105. 

 Uživatel prostoru LKR105 je povinen tento prostor užívat v souladu s AIP ČR  

(ENR 1.1.9.1.2.3 – Postupy plánování pro využití vzdušných prostorů). 

 Žadatel dle AIP ENR 1.1.9.6.2 zašle na Úřad pro civilní letectví (email 

harantova@caa.cz) statistické vyhodnocení využití dočasně omezeného prostoru 

LKR105 obsahující celkovou plánovanou dobu využití prostorů, celkovou skutečnou 

dobu využití prostorů a celkovou dobu zrušení prostorů. 

 V době aktivace prostoru LKR105 bude vždy aktivováno stanoviště PROSTĚJOV 

RADIO, dostupné na kmitočtovém kanále 126,905 a na telefonním čísle  

+420 602 547 195. 

4) Kontaktní osoba 

Odpovědná osoba: Martin Dlouhý, telefon +420 602 547 195. 

Osobou odpovědnou za zajištění poskytování informací známému provozu (PROSTĚJOV 

RADIO) na letišti Prostějov v průběhu akce je Martin Dlouhý. 

5) Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR 

nezúčastněných na této činnosti do prostoru LKR105  

Do aktivovaného prostoru LKR105 bude povolen vstup letadel Policie ČR, LZZS, letadel 

AČR (pouze NATINAMDS), letadel provádějící pátrání a záchranu a letadel provádějících 

hasičskou činnost. 

6) Publikované informace pro leteckou veřejnost 

Informace o prostoru LKR105 bude letecké veřejnosti dána na vědomí prostřednictvím AIP 

SUP a VFR SUP publikovanými AIM ŘLP ČR, s.p. Plánování prostoru LKR105 bude žadatel 

provádět prostřednictvím AMC ČR. Zpráva o plánování prostorů bude publikována 

v AUP/UUP dle AIP ČR ENR 1.1.9. 

mailto:harantova@caa.cz


7) Poplatky 

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích, položka 52, písmeno 

e) je žadatel osvobozen od správního poplatku, neboť se jedná o akci sportovního 

charakteru. 

Článek II. 

Odůvodnění 

Ve dnech 20. 08. až 25. 08. 2023 se na letišti Prostějov uskuteční Mistrovství světa 

v parašutismu. K zajištění této soutěže a k zajištění bezpečnosti ostatních uživatelů 

vzdušného prostoru požádal dne 23. 12. 2022 pořadatel soutěže Skydive Czech Republic, 

z.s. o dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru. 

Dočasně omezený prostor požadovaný pro účely Mistrovství světa v parašutismu, včetně 

jeho horizontálního a vertikálního vymezení, časových vymezení a podmínek pro vstup 

ostatních uživatelů do tohoto prostoru byl v souladu s § 44 odst. (2) a § 44a odst. (1) 

zákona o civilním letectví odsouhlasen ODVL SPSp MO a projednán se zástupci ŘLP ČR, 

s.p. a Letecké amatérské asociace ČR. 

Článek III. 

Vyhodnocení připomínek 

Ve smyslu § 172 odst. (4) správního řádu nebyla na Úřad v zákonné lhůtě od zveřejnění 

NOOP čj. 012968-22-701 doručena žádná připomínka. 

 

Článek IV. 

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

Ve smyslu § 172 odst. (5) správního řádu nebyla na Úřad v zákonné lhůtě od zveřejnění 

NOOP čj. 012968-22-701 doručena žádná námitka. 

Článek V. 

Poučení 

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. 

Účinnost 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 

vyhlášky dle § 173 odst. (1) správního řádu. 

 

Ing. Roman Doba 

Odborný rada 

 

 

 

 
Vyvěšeno: 21. 02. 2023 
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