
 

 

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 

K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6 

  
Čj. 002327-23-701  V Praze dne 01. 03. 2023 

Spis zn. 002214-23-701   

  

 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 OPATŘENÍ  OBECNÉ POVA HY  

Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán 

podle  § 44h odst. 1 a § 89 odst. 2 písm. g) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“), v souladu 

s ustanovením § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 171 odst. 1 správního řádu vydává 

opatření obecné povahy, kterým se stanoví: 

  

Článek I. 

Dočasný zakázaný prostor Štěpánov pro lety bezpilotních letadel 

 (LKP13 ŠTĚPÁNOV) 

S platností od 13. 03. 2023 do 09. 06. 2023 je zřízen dočasně zakázaný prostor pro lety 

bezpilotních letadel LKP13 ŠTĚPÁNOV s tímto vymezením:  

 
 

1) Prostorové a časové vymezení LKP13 ŠTĚPÁNOV  
 

Název prostoru 

a souřadnice horizontálních hranic 

Vertikální  
hranice 
prostoru 

Poznámky (doba platnosti, typ omezení) 

Dočasně zakázaný prostor 
Štěpánov 

(LKP13 Štěpánov) 

Kružnice o poloměru 0,3 NM 
 se středem v poloze 

49 40 20,87 N 017 13 08,15 E 

120 m AGL 
GND 

Zákaz letů platí pouze pro bezpilotní letadla 
v následujících dnech: 

13. března 2023  až 09. června 2023 

H24 
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Obrázek 1 Grafické znázornění LKP13 ŠTĚPÁNOV 

 

2) Povolení letové činnosti v LKP13 ŠTĚPÁNOV 

Tento prostor se vztahuje pouze na lety bezpilotních letadel (dronů). Lety pilotovaných 

letadel nejsou tímto prostorem dotčeny. 

Kontaktní osoba CZMTechSl: pplk. Ing. Radek Štefan (náčelník) – tel. +420 973 408 001. 

 

3) Publikované informace pro leteckou veřejnost 

Informace o zakázaném prostoru LKP13 ŠTĚPÁNOV bude letecké veřejnosti předána 

formou publikace NOTAM. Vydání NOTAM zajistí MO.  

 

Článek II. 

Odůvodnění 

Dne 27. 02. 2023 obdržel Úřad žádost MO (čj. MO 179161/2023-1216, zaevidováno na 

Úřadu pod čj. 002214-23-701), upravenou doplňující žádostí, dodanou dne 28. 02. 2023 

(čj. MO 200311/2023-1216, zaevidováno na Úřadu pod čj.  002301-23-701) o zřízení 

zakázaného prostoru ŠTĚPÁNOV ve dnech od 13. 03. 2023 do 09. 06. 2023 v souladu s § 

44h odst. 1 zákona o civilním letectví platného pouze pro lety bezpilotních letadel nad 

vojenským objektem Centra zabezpečení materiálem technických služeb ve Štěpánově. 

Uplatnění postupu dle § 44h odst. 1 zákona o civilním letectví bylo vyžádáno z důvodu 

nebezpečí z prodlení. 

Požadovaný zakázaný prostor je určen k časově omezené ochraně objektu určeného pro 

obranu státu a k ochraně specifických činností Armády ČR, které souvisí se závazky České 

republiky plynoucí z členství v EU a NATO. 

Požadovaný zakázaný prostor částečně zasahuje do letištní provozní zóny ATZ letiště 

Bohuňovice (LKBO). Vzhledem k tomu, že se požadovaný prostor LKP13 ŠTĚPÁNOV 

vztahuje pouze na bezpilotní letadla, není žádný praktický dopad na letový provoz na tomto 

LKP13 Štěpánov 

LKP13 ŠTĚPÁNOV 
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letišti. Vzhledem k požadavku opatření obecné povahy  (dále jen „OOP“) ke stanovení 

omezeného prostoru LKR10 – UAS, čj. 15149-20-701, čl. I. bod 2) písm. c), že provoz 

bezpilotního letadla v prostorech ATZ je možný na základě splnění podmínek stanovených 

provozovatelem letiště a na základě koordinace se stanovištěm poskytování informací 

známému provozu nebo s provozovatelem letiště, žadatel v souladu s čj. MO 

179161/2023-1216 zajistí informování provozovatele letiště LKBO o zřízení předmětného 

zakázaného prostoru. 

Horní vertikální hranice prostoru byla zvolena s ohledem na již existující omezený prostor 

LKR10 – UAS (OOP čj. 15149-20-701) a v něm stanovené vertikální omezení pro lety 

bezpilotních letadel. 

Úřad název, horizontální, vertikální a časové vymezení uvedené v tomto OOP projednal 

a odsouhlasil se zástupci ODVL SPSp MO v souladu s § 44h odst. 2 zákona o civilním 

letectví. 

V souladu s § 44h odst. 1 zákona o civilním letectví je důvodem zřízení zakázaného 

prostoru možné ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku, a proto se vydává OOP. 

 

Článek III. 

Vyhodnocení připomínek 

V souladu s § 44h odst. 3 zákona o civilním letectví se k návrhu OOP čj. 002325-23-701 

připomínky nepodávaly.  

 

Článek IV. 

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

V souladu s § 44h odst. 3 zákona o civilním letectví se k návrhu OOP čj. 002325-23-701 

námitky nepodávaly. 

 

Článek V. 

Poučení 

Do OOP a jeho odůvodnění může podle § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout 

u správního orgánu, který OOP vydal. Proti OOP nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu 

podat opravný prostředek. Soulad OOP 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 

Dle § 44h odst. 4 zákona o civilním letectví toto OOP nabývá účinnosti okamžikem 

vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 

 

 

Vyvěšeno:  02. 03. 2023 

Ing. Renata Neubertová 

odborný rada  
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