ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
K letišti 1149/23
160 08 PRAHA 6
Spis. zn.: 17/730/0020/OPLKHD/01/19
Č. j.: 1769-19-701

V Praze dne 26. 2. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

N ÁVR H OPATŘ EN Í OB ECN É POVAHY
Úřad pro civilní letectví (dále též jako „Úřad“) jako věcně a místně příslušný sp rávní orgán
podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. c) 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“), v souladu s ustanovením § 172
zákona č. 500/2004 Sb., sp rávní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
vydává podle § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví návrh opatření obecné povahy, kterým
se zřizují:

Článek I.
Ochranná pásma letiště Hodkovice

Let iště Hodkovice leží přibližně 1 km jihozápadně od města Hodkovice nad Mohelkou. Ochranná
pásma zasahují katastrální území: Bezděčín u Jablonce nad Nisou (603406), Bílá u Českého Dubu
(603881), Hodkovice nad Mohelkou (640344), Chvalčovice (646652), Jílové u Hodkovic
nad Mohelkou (603414), Kamení (719161), P aceřice (761681), P elíkovice (744310), P etrašovice
(719641), Radimovice u Sychrova (761699), Radoňovice (640352), Radostín u Sychrova (738328),
Vlastibořice (783463), Záskalí (640361), Žďárek u Sychrova (761729).
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S eznam použitých zkratek
ARP
ft
JTSK
L14
m n.m. (Bpv)
OP
RWY
T HR
ÚCL
VFR
VN
VVN
WDI
WGS-84

vztažný bod let iště
stopa, jednotka délky používaná v let ect ví (foot)
Syst ém jednotné t rigonometrické sítě katastrální
letecký předpis Ministerst va dopravy
výškový syst ém baltský po vyrovnání, nadmořská výška
ochranné pásmo
dráha
práh dráhy
Úřad pro civilní letect ví
pravidla pro let za viditelnost i
vysoké napětí
velmi vysoké napětí
ukazat el směru větru
svět ový geodetický systém

Základní údaje letiště Hodkovice:
Legi slativní statu t:
Provoz ovate l l e ti ště :
Kódové oz načení letiště:
Nadmořská výš ka letiště:
Vz taž ný bod le tiště (ARP):
Dráhový systém letiště:

veřejné vnit rostátní letiště
Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou, z.s.
se sídlem Let iště 579, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
1B s nepřístrojovou RWY (VFR den)
451 m n.m. (1480 ft)
WGS-84: N 50° 39' 26", E 15° 04' 40"
RWY 01/19

Parame try dráhového systému:
Roz mě ry
THR
RWY
RWY
Země pisné sou řadnice
50 39 10.66N
01
982 x 100
15 04 36.31E
50 39 42.03N
19
982 x 100
15 04 44.43E

Sou řadnice
JTSK
688 284.39
986 817.03
688 284.39
986 817.03

Výška THR

Povrch

443,5

tráva/grass

452,0

tráva/grass

Specifi kace ochranných páse m l e ti ště :
Pro letiště Příbram – kódového značení 1B s ne přístrojovou dráhou, se podle předpisu L14 zřizují
dále uvedená ochranná pásma letiště:
1. OP se zákazem staveb:
- OP provozních ploch let iště
2. OP s výškovým omezením staveb:
- OP vzlet ového a přibližovacího prost oru
- OP vnit řní vodorovné plochy
- OP kuželové plochy
- OP přechodových ploch
3. OP proti nebezpečným a klamavým svět lům
4. OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN
5. OP ornitologická:
- vnitřní ornitologické OP
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Výchoz í výš ky pro OP s výškovým omezením pro RWY 01/19 (zaokrouhleno na polovinu metru):
RWY
Vz le tový pros tor
Při bliž ovací prostor
01
452
443,5
19
443,5
452

Popis jednotlivých ochranných pásem
1)

OP se zákazem staveb

OP se zákazem staveb vymezují prostor OP provozních ploch.
● OP provozních ploch
Stanovuje se ve tvaru obdélníka s podélnou osou t ot ožnou s osou RWY a celkovou šířkou minimálně
100 m a délce přesahující oba konce pásu RWY o 100 m.
OP provozních ploch má rozměr 1182 x 150 m, viz pří loh a č. 1.
Poznámka: Šířka OP nesmí být m enší než skutečná šířka pásu RWY.
V ochranném pásmu se zákazem staveb je zakázáno:
a) trvale nebo dočasně zřizovat jakékoliv pozemní stavby (budovy, zdi, ploty, komíny, stožáry),
vzdušná vedení VN nebo VVN, komunikace apod., s výjimkou staveb sloužících leteckému
provozu,
b) vysazovat stromy, keře nebo jiné výškové porost y,
c) hloubit, zvyšovat nebo snižovat území tak, že by tím byla narušena plynulost povrchu,
d) trvale nebo dočasně umísťovat vozidla, hospodářské nebo stavební stroje nebo jiné předmět y,
e) konat jakoukoliv činnost, kt erá by mohla ohrozit letecký provoz nebo funkci leteckých
zařízení,
f) realizovat trvalé neletecké stavby (přípustná je pouze realizace staveb dočasných, a to
za předpokladu souhlasu provozovatele let iště a ÚCL)

2)

OP s výškovým omezením staveb

V prost oru ochranných pásem s výškovým omezením staveb, konkrét ně v ochranných pásmech
přibližovacích prost orů a v ochranných pásmech přechodových ploch, nesmí nové stavby (objekty)
přesahovat dále definovaná ochranná pásma s výjimkou, že jsou stíněny stávající stavbou (objektem)
resp. t erénem, který ochranná pásma již narušuje.
Ostatní ochranná pásma s výškovým omezením staveb, konkrétně ochranné pásmo vnitřní vodorovné
plochy, kuželové plochy a vnější vodorovné plochy mohou být narušeny stavbami (objekty), i když
nejsou stíněny stávající stavbou (objektem) resp. terénem ochranná pásma již narušujícím, avšak
pouze za předpokladu, že ÚCL na základě letecko-provozního posouzení shledá, že překážka neomezí
nebo neohrozí letový provoz. T akováto překážka musí být označena překážkovým značením dle
požadavků Předpisu L14.
V ochranném pásmu s výškovým omezením není dovoleno zřizovat takové stavby nebo zařízení, nebo
vysazovat porosty a umísťovat předměty, které by přesahovaly výšku určenou překážkovými rovinami
ochranných pásem.
● OP vzlet ového a přibližovacího prost oru
OP vzletového a přibližovacího prost oru má t var rovnoramenného lichoběžníku s krat ší základnou
tot ožnou s kratší stranou ochranného pásma provozní plochy, s rameny rozevírajícími se o 15%
na každou stranu od směru osy RWY do vzdálenost i 3000 m měřené ve směru t éto osy.
Plocha OP vzletových a přibližovacích prost orů stoupá vně od kratší základny ve sklonu 1 : 30
(3,33%) až k vnějšímu okraji, v níž uvedený sklon prot íná. P o dosažení této výšky musí být plocha
vzletových a přibližovacích prostorů vodorovná.
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Výchozí výškou vzletového a přibližovacího prostoru je výška nejvyššího bodu prodloužené osy RWY
mezi koncem RWY a koncem pásu RWY.
Půdorysný průmět OP viz pří loh a č. 1.
● OP vnit řní vodorovné plochy
Plocha je vymezena kruhovými oblouky se středy nad průsečíky osy RWY s krat šími stranami OP
provozních ploch letiště, o poloměrech 2000 m a jejich společnými tečnami. Plocha leží ve výšce 45 m
nad průměrnou nadmořskou výškou provozních ploch letiště, tzn. pro RWY 01/19 leží ve výšce 494 m
n. m ., viz pří loh a č. 1
● OP kuželové plochy
Plocha stoupající od kraje OP vnitřní vodorovné plochy ve sklonu 1 : 20 (5%) až do dosažení výšky 35
m nad vnit řní vodorovnou plochou, pro RWY 01/19 leží ve výšce 529 m n . m ., viz pří loh a č. 1.
● OP přechodové plochy
Plocha stoupající od krajů OP provozní plochy let iště a od krajů OP přibližovacích prostorů až do
výšky OP vnitřní vodorovné plochy, případně OP kuželové plochy ve sklonu 1 : 5 (20%), viz pří loh a
č. 1.

3)

OP proti nebezpečným a klamavým světlům

OP je vymezeno obdélníkem s podélnou osou tot ožnou s osou RWY, o šířce 1000 m a o délce
přesahující za krat ší strany ochranných pásem provozních ploch o 1000 m. P ro RWY 01/19 má OP
velikost 3182 x 1000 m, viz pří loh a č. 1.
Každé svět lo v tomto ochranném pásmu, které by mohlo dle let ecko-provozního posouzení ÚCL
ohrozit bezpečnost letadel, musí být odstraněno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpečí
leteckému provozu. Každé neletecké svět lo v tomto ochranném pásmu, kt eré by svou svít ivostí,
tvarem nebo barvou mohlo zabránit jasnému pochopení let eckých svět el anebo uvést v omyl pilot a,
musí být odstíněno nebo jinak upraveno tak, aby tato možnost byla vyloučena.
V ochranných pásmech platí zákaz umisťování nových světel, která dle letecko-provozního posouzení
ÚCL mohou být nebezpečná nebo klamavá pro let ecký provoz.

4)

OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN

OP je vymezeno obdélníkem s podélnou osou t ot ožnou s RWY, o šířce 2000 m a o délce přesahující
za krat ší strany ochranného pásma provozní plochy 2000 m. Pro RWY 01/19 má OP velikost 5182 x
2000 m, viz pří loh a č. 1.
Umístění nových vzdušných vedení VN a VVN podléhá souhlasu ÚCL.

5)

Ochranná pásma ornitologická

OP ornit ologická se st anovují pro let iště s cílem zamezit střet ům letadel s pt áky. OP ornitologické
zahrnuje:
● Vnit řní ornitologické ochranné pásmo
Stanovuje se ve tvaru obdélníka s podélnou osou tot ožnou s osou RWY o šířce 1 000 m a o délce
přesahující za kratší strany ochranných pásem provozních ploch o 1 000 m.
Pro RWY 01/19 má OP velikost 3182 x 1000 m, viz pří loh a č. 1.
Ve vnitřním ornit ologickém ochranném pásmu nesmí být zřizovány skládky, st ohy, siláže, vodní
plochy, hnojiště, krmelce a jiná zařízení zvyšující výskyt ptact va na let išti.
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VYHODNOCENÍ OCHRANNÝCH PÁS EM
1)

Ochranná pásma se zákazem staveb - OP provozních ploch

V jižní části OP provozní plochy se nachází část asfaltové příjezdové komunikace k zázemí silnice
(přesah 5 m), viz příloh a č. 1.

2)

Ochranná pásma s výškovým omezením staveb

Do OP vzletového a přibližovacího prost oru přesahuje o 104 m kopec Javorník a t aké vysílač na
kopci Javorník.
Do vnitřní vodorovné plochy přesahuje 10 m Kopec nad Skalním údolím a současně do vnitřní
vodorovné plochy a do kuželové plochy zasahuje 14,2 m kopec u obce Radoňovice. Do kuželové
plochy zasahuje Bienerthův vrch (přesah 65 m), kopec u obce Záskalí (přesah 43,5 m), kopec u obce
Žďárek (přesah 27,5 m), kopec mezi obcemi Záskalí a Žďárek (přesah 31.7 m) a vedení VN u obce
Radoňovice a Záskalí (přesah 10,9 m a 10,7 m).
Do OP přechodové oblasti zasahují stromy (přesah 5 m a 5,8 m) u silnice na Kalvárský vrh a Na
Kostelním Vrchu, u T HR 19 zasahuje WDI (přesah 7 m) a silnice za T HR 01 (přesah 5 m).
Všechny překážky v OP jsou označeny v příloz e č.1.

3)

Ochranná pásma proti nebezpečným a klamavým světlům

V OP nejsou žádná nebezpečná a klamavá světla.

4)

Ochranná pásma s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN

V tomto OP se nachází cca 14,7 km nadzemních vedení VN a VVN. Zákres umístění vedení je
proveden v příloz e č. 1.

5)

Vnitřní ornitologické OP

V tomto OP se nenacházejí žádné významné vodní plochy negativně působící na provoz let iště.

Článek II.
Odůvodnění
Úřad na základě podnětu provozovatele letiště Hodkovice, kt erým je Aeroklub Hodkovice nad
Mohelkou, z. s., se sídlem Let iště 579, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 46747737, podaného
Aeroklubem Hodkovice, na zřízení ochranných pásem letiště Hodkovice a ve smyslu ustanovení § 37
zákona o civilním letectví, zahájil z moci úřední příslušné kroky ke zřízení ochranných pásem formou
předepsanou v ustanovení § 37 zákona o civilním letectví a postupem podle části šesté správního řádu.
Ochranná pásma zajišťují bezpečnost leteckého provozu, spolehlivou funkci let eckých staveb a jejich
výhledový rozvoj. V případě souběhu ochranných pásem podle účelu různých druhů leteckých staveb
se uplatní přísnější omezení.
Úřad přezkoumal Dokument aci ochranných pásem letiště Hodkovice podle hlavy 11 leteckého
předpisu L14 a shledal, že dokument ace je úplná a zcela v souladu s požadavky uvedenými v tomto
předpisu. Dokument ace ochranných pásem tvoří podklad pro umísťování staveb a pro ochranu
důležitých zájmů v území.
Zřízením ochranných pásem se vytvářejí omezující opatření v území, kt erá nemají vliv na krajinný ráz
dot čené lokality a nevyžadují další opatření v území.
Ve smyslu ustanovení § 40 zákona o civilním let ect ví lze v ochranných pásmech let eckých staveb
zřizovat zařízení a provádět činnosti jen se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li zařízení
nebo činnost bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a nepůjde-li o objekt vyžadující
ochranu před hlukem. V případě objektu vyžadujícího ochranu před hlukem, kt erý nebrání let eckému
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provozu ani neohrožuje jeho bezpečnost , je souhlas Úřadu podmíněn souhlasným závazným
stanoviskem místně příslušného dot čeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví.
Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví projedná Úřad návrh opatření obecné povahy
ke zřízení ochranných pásem s místně příslušným orgánem územního plánování a podle ustanovení
§ 172 odst. 1 správního řádu s dot čenými orgány, kterými jsou obce, na jejichž území má být záměr
uskutečněn, v souladu s ustanovením § 136 odst. 2 správního řádu, ve spojení s ustanovením § 35
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zřízení ochranných pásem leteckých staveb, mezi kt eré patří i letiště Hodkovice, vyplývá z požadavku
ustanovení § 37 zákona o civilním letect ví, minimální parametry jednotlivých druhů ochranných
pásem vázané na stávající dráhový systém letiště, zejména pak na kódové číslo dráhy určené pro
vzlety a přistání let adel a na její provozní statut jsou jednoznačně stanoveny v hlavě 11 leteckého
předpisu L14. Od t ěchto parametrů se nelze odchýlit .
Závaznost leteckého předpisu L14 vyplývá ze skutečnost i, že Česká republika podepsala mezinárodní
smlouvu „Úmluva o mezinárodním civilním let ect ví („t éž známá jako Chicagská úmluva“ )“ ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikací ve Sbírce zákonů pod č. 147/1947 Sb. stala součástí právního
řádu České republiky. K této mezinárodní úmluvě je připojeno 19 příloh, tzv. annexů, v řadě Annex 1 až
Annex 19, v České republice publikovány jako předpisy L1 až L19. T yt o předpisy definují mezinárodní
standardy civilního leteckého provozu a jsou pro státy, které k Úmluvě o mezinárodním civilním let ect ví
přistoupily, závazné. Let ecký předpis L14 - Let iště byl zveřejněn Ministerst vem dopravy ČR
pod č.j. 641/2009-220-SP/4 (aktuální znění ze dne 8. 11. 2018).
Závaznost leteckých předpisů, tedy i předpisu L14 - Let iště, je podpořena ustanoveními § 96 a § 102
zákona o civilním letectví. Jedná se o závazné let ecké předpisy, které jsou v souladu s mezinárodními
smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky a jsou vydávány Mezinárodní organizací pro
civilní letect ví (ICAO), a t o ve znění přijat ém Českou republikou.
Zřízení ochranných pásem letišť obecně je jedním ze základních požadavků bezpečnost i civilního
i vojenského leteckého provozu, přičemž bezpečnost leteckého provozu je zcela nepochybně veřejným
zájmem.
Ze shora uvedených skutečnost í a důvodů vyplývá, že návrhu opatření obecné povahy ke zřízení
ochranných pásem letiště Příbram ve smyslu a podle požadavků § 37 odst. 1 zákona o civilním let ect ví a
§ 172 odst. 1 správního řádu je nezbytné vyhovět, jelikož parametry ochranného pásma nemohou být
stanoveny odchylně od požadavků leteckého předpisu L14, jimiž je Úřad právně vázán. Z uvedených
důvodů považuje Úřad návrh opatření obecné povahy za projednaný tím, že byl rozeslán všem dot čeným
obcím a místně příslušným orgánům územního plánování ke zveřejnění na úřední desce.
Vypořádáním písemných připomínek k návrhu opatření obecné povahy doručených Úřadu ve lhůtě 30 dnů
ode dne jeho vyvěšení se zabývá článek III tohot o opatření obecné povahy.
Rozhodnutím o písemných námitkách k návrhu opatření obecné povahy doručených Úřadu ve lhůtě 30 dnů
od jeho zveřejnění a jejich odůvodněním se zabývá článek IV t ohot o opatření obecné povahy.

Článek III.
Vyhodnocení připomínek
Bude doplněno.
Ve sm yslu ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu se k tom uto návrhu opatření obecné povahy m ůže
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájm y m ohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
uplatnit u správního orgánu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů od jeho vyvěšení. Správní orgán je
povinen se připom ínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi
v jeho odůvodnění.
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Článek IV.
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Bude doplněno.
Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti
nebo zájm y související s výkonem vlastnického práva m ohou být opatřením obecné povahy přím o
dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy m ohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písem ně
odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zm eškání úkonu
nelze prom inout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.
Jestliže by vyřízení nám itky vedlo k řešení, které přím o ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným
způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí správní
orgán její stanovisko. Rozhodnutí o nám itkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede
jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 správního řádu). Proti rozhodnutí se
nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být
důvodem změny opatření obecné povahy.

Článek V.
Poučení
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu každý
nahlédnout u správního orgánu, kt erý opatření obecné povahy vydal. T ímt o orgánem je v tomto
případě Úřad pro civilní letect ví České republiky, letecký stavební úřad, kde je kompletní
dokument ace k nahlédnutí v úřední dny pondělí a středa v době od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po předchozí telefonické domluvě. Po dobu zveřejnění opatření obecné povahy veřejnou
vyhláškou na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, je úplné znění veřejné
vyhlášky včetně textových a grafických příloh uveřejněno na webových stránkách Úřadu pro civilní
letect ví. Stejným způsobem je veřejná vyhláška zveřejněna i na úředních deskách dot čených obcí a
místně příslušných úřadů územního plánování.
Ve smyslu § 173 odst. 2 správního řádu nelze prot i opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze dle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit
v přezkumném řízení.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnost i opatření.
Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Článek VI.
Účinnost
T ot o opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
(§ 173 odst. 1 správního řádu).
Doba platnosti ochranného pásma je spojena s existencí let ecké stavby nebo realizovaného zařízení,
jeho platnost nelze jinak omezit.
Seznam příloh:
1. B1 - Ochranná pásma.pdf
2. B2 – Okolí letiště.pdf
Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na Úřadu pro civilní letect ví, let eckém stavebním úřadu, a
na webových stránkách výše uvedeného úřadu.
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……………………………………
Ing. Jiří Kříž

otisk úředního razítka

úředně pověřená osoba
Letecký stavební úřad

Vyvěšeno dne: 28. 2. 2019
Svěšeno dne:
O bdrží:
Provoz ovatel:
Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou (Hodkovice nad Mohelkou 46 342, P.O. box 10)
O statní (veřejnou vyh láškou vyvě šením na úřední desce po dobu 15 dnů):
O rgán y územního plánování a stave bního řádu:
-

Liberecký kraj (IDS c5kbvkw)
Stavební i městský úřad Český dub (IDS 4c4b45x)
Stavební i městský úřad Hodkovice nad Mohelkou (IDS d6pb2ww)
Stavební i městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou (IDS fjxbbm5)
Stavební i městský úřad T urnov (IDS vehbxe9)
Stavební i obecní úřad Příšovice (IDS hm8bbw3)
Městský úřad Jablonec nad Nisou (IDS wufbr2a)
Statutární město Liberec (IDS 7c6by6u)

Zřiz ovatel:
Úřad pro civilní letect ví (IDS v8gaaz5)
Dotčená města a obce:
- Bílá (IDS f98an2b)
- Hodkovice nad Mohelkou (IDS d6pb2ww)
- Rychnov u Jablonce nad Nisou (IDS fjxbbm5)
- Frýdštejn (IDS psfbk4n)
- Žďárek (IDS 5pzan6r)
- Paceřice (IDS 75aaunc)
- Sychrov (IDS 5s8ba3t )
- Radimovice (IDS zw2bp3g)
- Vlastibořice (IDS de2bjp2)
- Pěnčín (IDS 77mbjcq)
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