
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
Letiště Ruzyně 
160 08 PRAHA 6

Č.j.: 1147/08-720/B V Praze dne 19.03.2008

R O Z H O D N U T Í

Úřad pro civilní letectví, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 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, rozhodl 
po provedeném řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a 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, ve věci stanovení druhu letiště České 
Budějovice, za účasti žadatele, tuzemské právnické osoby Jihočeské letiště České Budějovice 
a.s. IČ 26093545, se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76, 
zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, 
vložka 1450 a dotčené osoby, Jihočeský kraj, IČ 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 
1952/2, České Budějovice, PSČ 370 76,

takto:

I. Letiště ČESKÉ BUDĚJOVICE se stanoví jako mezinárodní neveřejné s vnější 
hranicí.

II. Letiště má kódové označení 4C a z hlediska fyzikálních vlastností a technicko 
provozních parametrů je způsobilé pro lety za viditelnosti (VFR) ve dne.

III. Letiště může být využíváno jako veřejné vnitrostátní a jako neveřejné mezinárodní pro 
potřeby Aeroklubu Planá o.s., UL JIH s.r.o, AXJ Flying s.r.o. a Plachtařského klubu 
historických kluzáků. Ostatní uživatelé mohou toto letiště v mezinárodním režimu 
využít pouze po předchozím souhlasu provozovatele letiště.

IV. Účinnost tohoto rozhodnutí tj. zřízení mezinárodního neveřejného letiště s vnější 
hranicí se odkládá do data odstranění kontrol na státních hranicích. Do této doby bude 
letiště provozováno jako mezinárodní neveřejné letiště.

V. Náklady řízení si nese každý účastník sám.
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O’ d ů v o d n ě ii í

Po obdržení souhlasného stanoviska Ministerstva vnitra -  odboru azylové a migrační 
politiky č.j MV-1005-12/QAM-2008 ze dne 17.3.2008, jako dotčeného orgánu podle § 149 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, po ověření skutečností a na základě předložených 
dokladů požadovaných ustanovením § 25 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, dospěl Úřad pro civilní letectví ke zjištění, že nic nebrání 
stanovení druhu letiště České Budějovice jako mezinárodní neveřejné s vnější hranicí.

Od podrobnějšího odůvodnění se upouští, neboť jestliže správní orgán prvního stupně 
všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví, odůvodnění rozhodnutí není třeba (§ 68 odst. 4 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, 
k odboru civilního letectví Ministerstva dopravy CR prostřednictvím Úřadu pro civilní 
letectví.

Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené 
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

.................................... 
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník pro vyrozumění účastníků řízení (ve smyslu § 27 odst. 1):
1. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE
2. Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Na vědomí:
3. MD ČR, P.O.Box 9, nábřeží L.Svobody 12/1222, 110 15 PRAHA 1
4. MO ČR, Odbor vojenského letectví, Tychonova 1, 160 01 PRAHA 6
5. MV ČR, odbor všeobecné správy, odd. st. hranic, nám. Hrdinů 4, 140 00 PRAHA 4
6. MV ČR, odbor azylové a migrační politiky, P.O.Box 21/OAM, 170 34 PRAHA 3
7. ŘSCPP, Olšanská 2, 130 00 PRAHA 3
8. GŘ cel ČR, Budějovická 7, 140 96 PRAHA 4
9. ŘLP ČR, .s.p. - LIS, Navigační 787, 252 61 JENEČ
10. Statutární město České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1,2, 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE
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