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ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
Letiště Ruzyně
160 08 PRAHA 6
Č.j.: 2256-12-701
Spis.zn.: 11/730/0065/LKMH/02/12
V Praze dne 25. dubna 2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ A VÝZVA
Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 37
odst. 1 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“),
rozhodl podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k ustanovení § 174 odst. 1 správního řádu o

přerušení řízení o vydání opatření obecné povahy,
kterým se zřizují

„Ochranná pásma letiště Mnichovo Hradiště“
na dobu dvou měsíců od doručení tohoto usnesení k odstranění podstatných vad návrhu, které brání pokračování v řízení. Nebudou-li ve stanovené lhůtě vady odstraněny, bude řízení ve smyslu ustanovení § 66 odst. 1
písm. c) správního řádu zastaveno.
Odůvodnění :
Úřad na základě návrhu provozovatele letiště, kterým je právnická osoba Aero-taxi OKR, a.s., IČ 27351122, se sídlem
Chrastavská 263/8, 46001 Liberec 2, zastoupené jeho statutárním zástupcem panem Ladislavem Raslem, předsedou
představenstva (dále jen „navrhovatel“), o zřízení ochranných pásem letiště Mnichovo Hradiště podaného dne
16. srpna 2011 a ve smyslu ustanovení § 37 zákona o civilním letectví, zahájil příslušné kroky ke zřízení ochranných
pásem formou předepsanou v § 37 zákona o civilním letectví a postupem podle části šesté správního řádu.
Úřad upustil od veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště
Mnichovo Hradiště, protože tento postupový krok se ve světle skutečnosti, že velikost, tvar a hodnoty ochranných pásem jsou jednoznačně určeny leteckým předpisem L14 a tedy je výsledek veřejného projednání nemůže nijak ovlivnit,
jeví jako nadbytečný.
Obdobnou úvahou se Úřad řídil i ve věci projednání návrhu opatření obecné povahy s dotčenými orgány, kterými jsou
v případě ochranných pásem letiště úřady územního plánování podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví a obce, na jejichž území má být záměr uskutečněn, podle s ustanovení § 136 odst. 2 správního řádu, ve spojení s
ustanovením § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Správní řád ani
zákon o civilním letectví neupřesňují, jakou formou má být projednání s dotčenými orgány provedeno, vzhledem k
výše uvedenému je však projednání návrhu opatření obecné povahy s dotčenými orgány fakticky formální. Tím, že
návrh opatření obecné povahy včetně grafických příloh byl rozeslán všem dotčeným obcím i místně příslušným orgánům územního plánování, jej Úřad považuje za projednaný.
Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Mnichovo Hradiště, byl zveřejněn na úřední
desce Úřadu vyvěšením veřejné vyhlášky dne 29. února 2012, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Úřadu včetně grafických příloh.
Veřejná vyhláška byla z úřední desky Úřadu svěšena dne 15. března 2012.
Obdobným způsobem byl návrh opatření obecné povahy zveřejněn i na úředních deskách dotčených obcí a místně příslušných úřadů územního plánování.
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Vzhledem k tomu, že k návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Mnichovo Hradiště,
bylo Úřadu ve lhůtě podle § 172 odst. 4 a 5 správního řádu doručeno velké množství připomínek i písemně odůvodněných námitek, Úřad opětovně přezkoumal dokumentaci ochranných pásem letiště Mnichovo Hradiště přiloženou k
návrhu na jejich zřízení a zjistil, že obsahuje natolik závažné vady, že ochranná pásma letiště Mnichovo Hradiště
nelze podle této dokumentace zřídit.
Nejzávažnější vadou je nesprávné stanovení kódového čísla hlavní dráhy RWY 07R/25L, které zpracovatel dokumentace odvodil z její délky a podle hlavy I předpisu L14 stanovil jako 3. Při stanovení kódového čísla dráhy však musí
být současně splněny požadavky podle hlavy III předpisu L14; kódové číslo dráhy dráhy RWY 07R/25L pak bude 2 a
ochranná pásma letiště Mnichovo Hradiště musí být stanovena v souladu s tímto kódovým číslem. Tento názor Úřadu
jednoznačně podporuje i žádost provozovatele letiště o povolení provozovat letiště doručená Úřadu dne 2. prosince
2008, na základě které bylo Úřadem vedeno řízení o žádosti a dne 8. června 2010 vydáno pod č.j. 17134-08-701 rozhodnutí, kterým se vydává povolení k provozování veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště ve prospěch
provozovatele, které je časově omezené do 31. května 2012. V žádosti je v části V. Údaje o letišti uvedeno kódové
značení letiště dle Tabulky 1-1 předpisu L14 jako 2B.
Další podstatnou vadou dokumentace ochranných pásem je neúplná specifikace překážek v ochranných pásmech s
výškovým omezením staveb a v ochranném pásmu s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN.
Další vadou dokumentace je částečně nesprávné a nepřezkoumatelné stanovení katastrálních území dotčených zřízením ochranných pásem letiště Mnichovo Hradiště.
Tyto vady jsou natolik závažné, že brání pokračování v řízení o vydání opatření obecné povahy, kterým se zřizují
ochranná pásma letiště Mnichovo Hradiště a Úřad proto rozhodl o přerušení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Výzva :
Úřad proto ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2) ve spojení s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu vyzývá
navrhovatele, aby ve lhůtě dvou měsíců od doručení odstranil shora uvedené podstatné vady návrhu na zřízení
ochranných pásem letiště Mnichovo Hradiště.
Dokumentace ochranných pásem letiště Mnichovo Hradiště musí být přepracována na kódové číslo hlavní dráhy
RWY 07R/25L stanovené s přihlédnutím k ustanovení hlavy III leteckého předpisu L14 jako 2 a v grafické části musí
být zakresleny všechny stávající překážky nacházející se v ochranných pásmech. Součástí dokumentace musí být i
přepracovaný seznam dotčených katastrálních území a zákres ochranných pásem do mapového podkladu s vyznačenými hranicemi dotčených katastrálních území.
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma jsou důležitým podkladem pro tvorbu územně plánovací dokumentace, musí
být návrh na zřízení ochranných pásem doplněn grafickými přílohami v digitální formě v některém z vektorových formátů (*.dwg, *.dgn nebo *.shp) na pevném nosiči pro předání dotčeným orgánům územního plánování i pro vlastní
potřeby Úřadu.

Poučení :
•
•
•

Ve smyslu ustanovení § 76 odst.5 správního řádu se lze proti tomuto usnesení odvolat k Ministerstvu dopravy ČR
podáním učiněným u Úřadu pro civilní letectví ČR, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
Písemné připomínky a odůvodněné námitky uplatněné podle § 172 odst. 4 a 5 správního řádu k návrhu opatření
obecné povahy č.j. 1072-12-701 (spis.zn. 11/730/0065/LKMH/01/12) ze dne 27. února 2012 nebudou vypořádány, a to proto, že buď bude řízení o vydání opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště
Mnichovo Hradiště, zastaveno, nebo bude formou veřejné vyhlášky zveřejněn nový návrh opatření obecné povahy,
vůči kterému bude možné ve smyslu ustanovení § 172 odst. 4 a 5 správního řádu uplatnit nové písemné připomínky a odůvodněné námitky.

otisk úředního razítka
Ing. Pavel Kuděj
referent Leteckého stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba, č. oprávnění MD ČR 000143
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Vyvěšeno dne :

27. dubna 2012

Svěšeno dne :

.........................................

Rozdělovník:
Navrhovatel a vlastník :
−
−

Aero-taxi OKR, a.s., Chrastavská 263/8, 46001 Liberec 2 (ID fjjckzd)
Airport Property Investments, spol. s r.o., Tanvaldská 345, 46311 Liberec - Vratislavice nad Nisou
(ID 9xsj4wt)

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

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 29349 Mladá Boleslav (ID 82sbpfi)
Městský úřad Železný Brod, nám. 3. května 1, 46822 Železný Brod (ID zbgbryd)
Úřad pro civilní letectví

−

Město Bakov nad Jizerou
(ID 6xqbfks)
Město Bělá pod Bezdězem
(ID hy8bg5)
Obec Bílá Hlína
(ID q4ybght)
Obec Bítouchov
(ID nbzajvm)
Obec Mukařov
(ID j6bakdp)
Obec Boseň
(ID 2jrakc3)
Obec Branžež
(ID ps5b6zk)
Obec Březina
(ID s32auvn)
Obec Čistá
(ID 7zvavfe)
Město Mnichovo Hradiště
(ID 8ztb4jw)

−

Městský úřad i pro část města Buda

−

Městský úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad i pro část obce Borovice

−

Obecní úřad i pro část obce Mužský

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Městský úřad i pro části města :

Obec Dolní Krupá
(ID 4nibs8z)
− Obec Chocnějovice
(ID bc2akdv)

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad i pro části obce :

−

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−
−
−
−
−

Obec Horní Bukovina
(ID kreb576)
Obec Hrdlořezy
(ID 5m9auqc)
Obec Jivina
(ID gpuajw6)
Obec Klášter Hradiště nad Jizerou
(ID 3mqanvs)
Obec Kněžmost
(ID 299b5dh)
Obec Koryta
(ID f2iatdm)
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−
−
−
−
−
−
−

Dneboh
Hoškovice
Lhotice
Olšina
Podolí
Sychrov
Veselá

−
−
−

Drahotice
Rostkov
Sovenice
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Obec Loukov
(ID igka8f4)
Obec Loukovec
(ID nmxbgjr)
Obec Mohelnice nad Jizerou
(ID 9aab7sb)
Obec Neveklovice
(ID si4anfs)
Obec Nová Ves u Bakova
(ID m47amfq)
Obec Plužná
(ID k2camp8)
Obec Ptýrov
(ID xt6atim)
Obec Sezemice
(ID 8bbajig)
Obec Žďár
(ID snbbact)
Obec Mírová pod Kozákovem
(ID 762an4t)
Obec Koberovy
(ID x7ubin6)
Město Turnov
(ID vehbxe9)

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad i pro část obce Žehrov

−

Obecní úřad i pro části obce :

−

Obecní úřad i pro část obce Besedice

−

Městský úřad i pro části města :

Obec Karlovice
(ID zq4bnua)
Obec Klokočí
(ID xdran4x)
Obec Kobyly
(ID zv3b47u)
Obec Modřišice
(ID i9wbufh)
Obec Olešnice
(ID 7wpjd4d)
Obec Pěnčín
(ID 77mbjcq)
Obec Přepeře
(ID ne8a7ss)
Obec Příšovice
(ID hm8bbw3)
Obec Rakousy
(ID 4qyb7jd)
Obec Svijanský Újezd
(ID qqeat6i)
Obec Svijany
(ID 256bj9m)
Obec Všeň
(ID whibagi)

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

−

Obecní úřad

strana 4

−
−

−
−
−

Bělá
Sekerkovy Loučky

Bukovina
Daliměřice
Mašov

