
 

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

Č.j.: 12224-20-701 
Spis.zn.: 20/730/0086/OPHEHK/05/20 

V Praze dne 16. října 2020 

 

O P R A V N É  R O Z H O D N U T Í  

Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad pro letecké stavby (dále jen „speciální stavební úřad“), 

ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 36 a § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 

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“), provádí z moci 

úřední opravu výroku rozhodnutí podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a proto rozhodl podle ustanovení § 70 správního řádu 
takto: 

Výrok Opatření obecné povahy vydaného Úřadem pro civilní letectví pod č.j. 12028-20-701 (spis.zn. 

20/730/0086OPHEHK/04/20) ze dne 13. října 2020 
se z důvodu zřejmé nesprávnosti opravuje následovně: 

ve výrokové části rozhodnutí na str. 2 se slova: 

„ -Provoz na heliportu je řešen dle předpisu L 14H jako pracovní heliport pro provoz podle pravidel letů VFR 

ve dne, podle potřeby Letecké záchranné služby.“ 

nahrazuje následujícím textem: 

„ - Provoz na heliportu je řešen dle předpisu L 14H jako pracovní heliport pro provoz podle pravidel 

letů VFR ve dne a v noci, podle potřeby Letecké záchranné služby.“ 

Odůvodnění : 

Úřad pro civilní letectví, jako speciální stavební úřad vydal dne 13. října 2020 Opatření obecné povahy o 

stanovení ochranného pásma heliportu HEMS Hradec Králové pod č.j. 12028-20-701 (spis.zn. 

20/730/0086/OPHEHK/04/20). 

Při vyhotovování uvedeného opatření obecné povahy, konkrétně v jeho výroku, došlo při popisu provozního 

statutu heliportu k chybě, kdy Úřad pro civilní letectví opomenul uvést povolení provozu za viditelnost v 

noci. Neuvedením této skutečnosti se Úřad pro civilní letectví dopustil zřejmé nesprávnosti a mohlo by tak 

dojít k omylu nebo záměně. Úřad pro civilní letectví, jakožto správní orgán, který rozhodnutí vydal, 

postupoval ve smyslu ustanovení § 70 správního řádu a z moci úřední se rozhodl pro opravu zřejmých ne-

správností písemného vyhotovení uvedeného opatření obecné povahy. 

Protože se jedná o zjevnou chybu v psaní a tedy zjevnou nesprávnost, je oprava opatření obecné povahy ze 

dne 13. 10. 2020 pod č.j.: 12028-20-701 podle § 70 správního řádu nezbytná. 

Poučení o odvolání : 

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník řízení, který 

může být tímto rozhodnutím přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 správního
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řádu odvolat, a to ve lhůtě  dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Úřadu pro civilní letectví. 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.  

 

Vyvěšeno dne: 19 10. 2020 

Svěšeno dne: 3. 11. 2020 

Obdrží: 
Provozovatel (dodejky): 
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (IDDS: 2pemvrd) 

Ostatní (veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů): 

Orgány územního plánování a stavebního řádu: 

• Královéhradecký kraj (IDDS: gcgbp3q) 

• Městský a stavební úřad Hradec Králové (IDDS: bebb2in) 

Zřizovatel: 

Úřad pro civilní letectví (IDDS v8gaaz5) 

Dotčené obce a městské části: 

• Hradec Králové (IDDS: bebb2in) 


