
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 

K letišti 1149/23, 160 08 PRAHA 6 

  

Čj. 002186-23-701  V Praze dne 28. 02. 2023 

Spis zn. 007697-22-701 

 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OP ATŘENÍ  OBECNÉ PO VAHY  

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) 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. 

Zřízení dočasně vyhrazeného prostoru LKTSA59 Bzenec 

Změna v rozdělení vzdušného prostoru ČR v souladu s § 44 odst. 6 zákona o civilním letectví 
je prováděna na základě žádosti Vojenského technického ústavu, s.p., se sídlem 
Mladoboleslavská 944, PSČ 197 00, Praha 9 – Kbely, IČ: 24272523 (dále jen žadatel), 
v uvedeném rozsahu: 

1) Časové a prostorové vymezení LKTSA59 Bzenec 
 

Název prostoru 

Vertikální 
hranice 
prostoru 

 

Horizontální hranice prostoru Poznámka 

 

LKTSA59 BZENEC 

 

3500ft AMSL 

GND 

 
 

Kružnice o poloměru 0.3NM / A circle of 
radius 0,3 NM  

se středem v poloze  / centred at 
 48°57´20.75“N 017°16´28.95“E 

 

Činnost / Activity: střelnice / shooting area, 

Doba:  úterý / středa 08.00-14.00 SEČ / 
Time: Tuesday / Wednesday 08.00-14.00 LT. 

Plánovaná aktivace uvedena v AUP /  
Planned activation specified in AUP. 

Podmínky vstupu / Entry conditions: 

V době aktivace vstup zakázán /  
Entry prohibited during activation. 

Poznámky: V případě odůvodněné nevyhnutelnosti 
je do prostoru umožněn vstup letům IZS a letům 
Národního posilového systému a NATINAMDS při 
ohlášení na tel. +420 602 511 423 nebo 
+420 725 897 206. 

Remarks: In case of justified inevitability, 
permission to entry is given to Emergency Rescue 
Services, National reinforcement system and 
NATINAMDS flights with notifying on mobil 
+420 602 511 423 or +420 725 897 206. 
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2) Grafické znázornění prostoru LKTSA59 BZENEC 

 

3) Povinnosti pro žadatele a uživatele LKTSA59 BZENEC 

Žadatel musí zabezpečit, že stanovené činnosti ASM spojené s využíváním LKTSA59 
BZENEC budou plněny, zejména se jedná o: 

- dodržení požadavku, že prostor je plánován maximálně 4 dny za 3 měsíce, 
- plánování tohoto prostoru (zasílání podkladu do AUP), 
- aktualizaci plánování tohoto prostoru (zasílání podkladu do UUP), 
- aktivaci a deaktivaci tohoto prostoru (prostřednictvím AMC), 
- zajištění bezodkladného uvolnění prostoru a umožnění vstupu do prostoru uživatelům 

vzdušného prostoru uvedeným dále v odst. 4) tohoto článku v případě odůvodněné 
nevyhnutelnosti naléhavého vstupu, 

- vedení statistiky o využívání tohoto prostoru (zasílání podkladu na Úřad dle AIP ČR 
ENR 1.1.9.6.2.). 

4)  Zásady pro vstup ostatních uživatelů: 

V případě odůvodněné potřeby je možný vstup do prostoru LKTSA59 BZENEC letům IZS  
(tj. letům Policie České republiky, letům letecké záchranné služby bezprostředně souvisejících 
se záchranou lidského života, letům za účelem pátrání a záchrany, letům provádějícím 
hasičskou činnost), letům Národního posilového systému a NATINAMDS (NATO Integrated 
Air and Missile Defence System). Výše uvedené lety musí vyžádat vstup do prostoru u správce 
prostoru na tel. +420 602 511 423 nebo +420 725 897 206. 

Za tímto účelem je určena správcem LKTSA59 BZENEC odpovědná osoba, která je povinna 
v době aktivace prostoru mít u sebe zapnutý mobilní telefon s možností příjmu a potvrzení 
takovéto žádosti. Správce LKTSA59 BZENEC je v takovém případě povinen bezodkladně  
po vyžádání vstupu prostor uvolnit pro bezpečné a nerušené provedení výše uvedených letů. 
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5) Publikované informace: 

Zaslání podkladů na AIM ŘLP ČR, s.p. pro publikaci těchto změn v AIP ČR zabezpečí žadatel 
na základě schváleného OOP. Publikaci v MIL AIP zabezpečí ODVL SPSp MO na základě 
schváleného OOP. Účinnost změny je stanovena publikací v AIP ČR. 

6) Kontakty 

Kontaktní osoba za správce prostoru: Dušan Pírek, tel. +420 602 511 423. 
Zástupce pan Rudolf Černý, tel. +420 725 897 206. 
Odpovědná osoba pro zajištění vstupu do prostoru LKTSA59 Bzenec v době aktivace 
prostoru: tel. +420 602 511 423 nebo +420 725 897 206. 

7) Poplatky: 

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

Článek II. 

Odůvodnění 

Úřad obdržel dne 21. 07 2022 žádost žadatele (zaevidovanou pod čj. 007697-22-701)  
o zřízení dočasného vyhrazení části vzdušného prostoru LKTSA59 BZENEC, která byla dne 
08. 12. 2022 doplněna o protokol ASD a formulář žádosti o vyhrazení vzdušného prostoru 
(zaevidováno pod čj. 012310-22-701). Střelnice Bzenec je v rámci Vojenského technického 
ústavu, s.p. využívána pro testování munice odštěpným závodem Vojenský technický ústav 
výzbroje a munice Slavičín. Na jejím testování je závislý výrobní program, který je prioritně 
zaměřený na potřeby obrany ČR (zřizovatelem státního podniku je Ministerstvo obrany). Dále 
je střelnice využívána žadatelem k realizaci aplikovaného výzkumu a vývoje, výroby 
a modernizace zbraní, munice a střeliva v souladu s příslušnou koncesí a v neposlední řadě 
je střelnice územím s výskytem objektů určených pro laboraci, delaboraci a skladování 
výbušnin, tj. objektů se zbrojní výrobou. Vzhledem k významu Vojenského technického ústavu, 
s.p. a zároveň k jeho značně omezeným možnostem využívat vojenské výcvikové prostory 
z důvodu extrémní vytíženosti, nedostatečné flexibility plánování atd., požádal žadatel 
o možnost omezení vzdušného prostoru nad střelnicí Bzenec. Požadované vymezení 
představuje nejmenší možné omezení vzdušného prostoru. 

Žádost o zřízení dočasně vyhrazeného prostoru LKTSA59 BZENEC, 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 dne 15. 12. 2022 na jednání KSASM/37, na kterém všichni členové 
odsouhlasili vymezení požadovaného LKTSA59 Bzenec za podmínky, že aktivace prostoru 
bude předvídatelná, pravidelná a aktivace bude v pracovních dnech a za dodržení uvedené 
četnosti, které byly se souhlasem žadatele zapracovány do OOP. 

Oproti NOOP čj. 012032-22-701 byla provedena administrativní úprava telefonních čísel, která 
byla v NOOP uvedena chybně. 

Článek III. 

Vyhodnocení připomínek 

Ve smyslu § 172 odst. 4 správního řádu nebyla na Úřad v zákonné lhůtě od zveřejnění NOOP 
čj. 012032-22-701 doručena žádná připomínka. 
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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. 012032-22-701 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: 01. 03. 2023 
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