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ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 
Letiště Ruzyně 

160 08 PRAHA 6 

Sp. zn.: 12/730/0011/LKVO/01/12  

Č. j.:  1293-12-701                                                                            V Praze dne 5. 3. 2012 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

NÁVRH OPAT ŘENÍ OBECNÉ POVAHY  
 

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný správní 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., správní 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: 

Ochranná pásma 

VHF vysílačů a přijímačů letiště Vodochody 

 

Článek I. 

 

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů letiště Vodochody zasahuje nad 
následující katastrální území:  

Dolínek, Drasty, Hoštice u Vodochod, Klíčeny, Kozomín, Máslovce, Odolena Voda. Panenské 
Břežany, Postřižín, Větrušice u Klecan, Vodochody u Prahy a Zlončice. 

 

Seznam použitých zkratek 
OP  ochranné pásmo 
RWY  vzletová a přistávací dráha 
TWR  letištní věž 
ÚCL   Úřad pro civilní letectví 
VHF  velmi krátké vlny (30 - 300 MHz) 
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Základní údaje 

  Podle sdělení provozovatele letiště jsou na letišti celkem tři antény (vysílače a přijímače) 
radiokomunikačního systému letiště. Radiokomunikační systémy pracují na frekvenci 
133,075 MHz (TWR) a 119,100 MHz (ATIS), tedy v pásmu VHF. 

 Anténa 1 je umístěna na samostatném stožáru stojícím ve vzdálenosti cca 15 m od 
jihovýchodní stěny TWR, výška antény je 14,5 m nad okolním terénem. Absolutní výška 
antény je pak 292,30 m.n.m. 

  Další dvě antény jsou umístěny na střeše TWR, anténa 2 umístěna uprostřed střechy,  výška 
antény je 5,2 m nad střechou. Anténa 3 je umístěna u severovýchodního okraje střechy, výška 
3,5 m nad střechou. Výška objektu TWR je 10,5 m. Absolutní výška dipólu antény 2 je 
293,45 m.n.m., absolutní výška dipólu antény 3 je 291,75 m.n.m. 

V příloze 1 a 2 je zakresleno OP zejména pro anténu 3 a pro anténu 1, které mají přísnější 
parametry než anténa 2. Vzhledem k poměrně velké blízkosti obou antén je určující OP pro 
anténu 3 

 

Popis ochranného pásma 

Ochranné pásmo VHF vysílače a přijímače je tvořeno třemi sektory, pro které platí: 

Sektor A - má tvar kruhu se středem v ose antény a poloměrem 30 m. V tomto sektoru: 
- nesmí překážky, jejichž souvislá plocha je větší než 0,5 m2 a zároveň jsou ve 

vzdálenosti menší než 4 m od středu dipólu, převyšovat vodorovnou rovinu 
procházející 3 m pod středem anténního dipólu 

- nesmí být žádná nadzemní vedení.  
 

Sektor B  –  má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 30 m a 300 m V tomto 
sektoru: 

- nesmí překážky převyšovat výšku středu antény, pokud nejsou individuálně posouzeny 
a odsouhlaseny ÚCL 

- nesmí být žádná nadzemní vedení ani železniční trakce.  
 

Sektor C  –  má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 300 m a 2 000 m. V 
tomto sektoru musí být stavby převyšující výšku antény individuálně posouzeny a 
odsouhlaseny ÚCL. 

 

Vyhodnocení OP 

6.1  Sektor A  

Na základě provedené místního šetření je možné konstatovat, že v OP nejsou žádné 
překážky (v době zpracování této dokumentace), které by nesplňovaly parametry uvedené v 
kapitole 4. Rovněž v tomto OP nejsou žádná nadzemní vedení. 

   6.2  Sektor B  

  V tomto sektoru nad výšku antény zasahuje několik překážek v prostoru areálu Aera 
Vodochody severně a východně od antén. Překážky jsou vyznačeny v příloze č.1 a uvedeny v 
následující tabulce: 
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Výška 
Překážka 
č. 

Popis 

relat.  [m] 
absolutní 
[m.n.m.] 

Přesah přes OP 
[m] 

1 strom 15 292., 0,75 

2 strom 15 293 1,25 

3 strom 15,5 293,5 1,75 

4 hřeben střechy haly č.1 20 300 8,25 

5 hřeben střechy haly č.1 20 300 8,25 

 

  V sektoru B není žádné nadzemní vedení ani železniční trakce. 

 

6.3  Sektor C 

  V tomto sektoru nad výšku antény zasahuje několik překážek v areálu Aera Vodochody v 
prostoru východně od antén a dále věže v obcích Odolena Voda a Máslovice. Překážky jsou 
vyznačeny v příloze č.1 a 2 a uvedeny v následující tabulce: 

  

Výška 
Překážka 
č. 

Popis 

relat.  [m] 
absolutní 
[m.n.m.] 

Přesah přes OP 
[m] 

6 komín + hromosvod na hale č.2 19 298 6,25 

7 bývalá TWR (nástavba na hale č.3) 14 292 0,25 

8 věž kostela v Odoleně Vodě 44,5 312,5 20,75 

9 věž na okraji obce Máslovice 19 300 8,25 

 

 

Článek II. 

Návrh odůvodnění 

Úřad pro civilní letectví na základě požadavku letiště Vodochody a.s., Dolínek, U Letiště 374, 250 70  
Odolena Voda, který byl Úřadu doručen dne 23. 1. 2012, zahájil nezbytné kroky k zajištění realizace 
výše uvedeného požadavku a vyhlášení ochranných pásem formou předepsanou zákonem.   
Ochranná pásma zajišťují bezpečnost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckých staveb a jejich 
výhledový rozvoj. V případě souběhu ochranných pásem podle účelu různých druhů leteckých staveb 
platí přísnější omezení. Dokumentace ochranných pásem leteckých staveb tvoří podklad pro  
umísťování staveb a pro ochranu důležitých zájmů v území. 
OP zajišťují bezpečnost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckých staveb a jejich výhledový 
rozvoj. V případě souběhu OP podle účelu různých druhů leteckých staveb platí přísnější omezení. 
Dokumentace OP leteckých staveb tvoří podklad pro umísťování staveb a pro ochranu důležitých 
zájmů v území. 
Zřízením OP se zřizují omezující opatření v území, která nemají vliv na krajinný ráz dotčené lokality a 
nevyžadují další opatření v území.  
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Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví projedná Úřad návrh opatření obecné povahy 
ke zřízení OP s místně příslušným orgánem územního plánování a podle ustanovení § 172 odst. 1 
správního řádu s dotčenými 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 OP leteckých staveb vyplývá z požadavku ustanovení § 37 zákona o civilním letectví, 
minimální parametry jednotlivých druhů OP jsou jednoznačně stanoveny v hlavě 11 leteckého 
předpisu L14 a jsou neměnné. Z těchto důvodů bylo projednání návrhu opatření obecné povahy ke 
zřízení OP VHF letiště Vodochody fakticky formální a tím, že návrh opatření obecné povahy byl 
rozeslán všem dotčeným obcím a místně příslušným orgánům územního plánování ke zveřejnění na 
úřední desce, jej Úřad považuje za projednaný. 
Návrh opatření obecné povahy včetně textových a grafických příloh byl dne 5. března 2012 rozeslán 
všem dotčeným obcím a místně příslušným orgánům územního plánování ke zveřejnění na úřední 
desce dne 7. března 2012. 

Umístění ochranného pásma není v rozporu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, 
jedná se o vymezení ochranného pásma, které nemá vliv na krajinný ráz lokality ani 
nevyžadují další opatření v území. 

 
Článek III. 

Návrh vyhodnocení připomínek 

Bude doplněno 

K tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky ve lhůtě 30 
dnů od jeho vyvěšení.  

 

Článek IV. 

Návrh rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

Bude doplněno 

K tomuto návrhu  mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související 
s výkonem vlastnického práva, mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat písemné 
odůvodněné námitky u správního orgánu, ve lhůtě 30 dnů od jeho vyvěšení.  

 

Článek V. 

Návrh poučení 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu, každý 
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Tímto orgánem je v tomto 
případě Úřad pro civilní letectví české republiky, letecký stavební úřad, kde je kompletní dokumentace 
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 letectví. Stejným 
způsobem je veřejná vyhláška zveřejněna i na úředních deskách dotčených obcí a místně příslušných 
úřadů územního plánování.  
Ve smyslu § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti 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 3 let od účinnosti opatření. 
Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci. 
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Článek VI. 

Návrh účinnosti 

Toto 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 letecké stavby nebo realizovaného zařízení, 
jeho platnost nelze jinak omezit. 

 
Přílohy, grafické zobrazení prostorů:   - Příloha č.1 
       -  Příloha č.2 

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na Úřadu pro civilní letectví, leteckém stavebním úřadu, a na 
webových stránkách výše uvedeného úřadu. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

                   Ing. Jiří Kříž        otisk úředního razítka 
                     vedoucí referátu  
                 Letecký stavební úřad           

 
 
 

Vyvěšeno dne:    7. března 2012 

Svěšeno dne: ……………………….. 

 

Obdrží: 
Navrhovatel (dodejky): 
1. Letiště Vodochody a.s. 
 
ostatní veřejnou vyhláškou:  
2. vyvěšením na úřední desce ÚCL ČR  
3. vyvěšením na úřední desce MÚ Kralupy nad Vltavou, odboru výstavby a územního plánování  
4. vyvěšením na úřední desce města Klecany,      pro k.ú. Drasty a u stavebního úřadu 
5. vyvěšením na úřední desce města Odolena Voda,      pro k.ú Odolena Voda a Dolínek 
6. vyvěšením na úřední desce obce Vodochody,    pro k.ú. Vodochody u Prahy a Hoštice u Vodochod,   
7. vyvěšením na úřední desce obce Máslovce,  
8. vyvěšením na úřední desce obce Zlončice,  
9. vyvěšením na úřední desce obce Postřižín 
10. vyvěšením na úřední desce obce Větrušice, 
11. vyvěšením na úřední desce obce Klíčany     
12. vyvěšením na úřední desce obce Panenské Břežany 
13. vyvěšením na úřední desce obce Kozomín 
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