ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČR
K letišti 1149/23
160 08 Praha 6
Spis. zn.: 21/730/0026/OPLKLU/07/22
Č. j.: 9248-22-701

V Praze dne 6. září 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O ZNÁM ENÍ O VEŘEJ NÉM PROJ EDNÁNÍ
Úřad pro civilní letectví ČR (dále jen „Úřad“) 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“), oznamuje dle ustanovení § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), termín konání veřejného projednání návrhu
opatření obecné povahy, kterým se zřizují:

Ochranná pásma letiště Luhačovice
v katastrálních územích Zlínského kraje uvedených níže:
Biskupice u Luhačovic
Dobrkovice
Hřivínův Újezd
Kaňovice u Luhačovic
Ludkovice

604780
627275
649163
663034
688444

Luhačovice
Polichno
Rudice
Újezdec u Luhačovic

688576
725463
743241
774081

Veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy se bude konat dne 27. září 2022 (úterý) v 10:00
hod. v sídle právnické osoby Aeroklub Luhačovice, z.s., Luhačovice č.p. 1114 (letiště Luhačovice).
Návrh opatření obecné povahy byl na úřední desce Úřadu a úředních deskách dotčených obcí zveřejněn
nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce Úřadu byl vyvěšen dne 21. července 2022 a svěšen dne
5. srpna 2022).
Úřad tímto vyzývá vlastníky dotčených nemovitostí, zástupce dotčených obcí a dotčenou veřejnost k
účasti na ústním projednání.
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Poučení




Dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u
správního orgánu písemné připomínky nebo nejpozději na veřejném projednání ústní připomínky.
Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a
vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné
odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu
nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.
Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo 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 námitkách, 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.

Ing. Pavel
Kuděj

Podepsal Ing. Pavel Kuděj
DN: cn=Ing. Pavel Kuděj, c=CZ,
o=Úřad pro civilní letectví,
ou=433, email=kudej@caa.cz
Datum: 2022.09.06 14:47:45
+02'00'

elektronicky podepsáno
Ing. Pavel Kuděj
zmocněná úřední osoba

Vyvěšeno dne:

8. září 2022

Svěšeno dne:

23. září 2022
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Obdrží:
Provozovatel letiště:
Aeroklub Luhačovice, z.s., (IDDS g2rh3ts)
Ostatní (veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů):
Orgány územního plánování:
 Městský úřad Luhačovice – Odbor stavební – stavební úřad (IDDS m35bcw4)
 Městský úřad Uherský Brod – Odbor stavebního úřadu (IDDS e3kbzf6)
 Magistrát města Zlína – Oddělení prostorového plánování (IDDS 5ttb7bs)
Zřizovatel:
Úřad pro civilní letectví ČR (IDDS v8gaaz5)
Dotčená města a obce:
 Město Uherský Brod (IDDS e3kbzf6)
 Město Luhačovice IDDS m35bcw4)
 Obec Biskupice (IDDS x6daq7g)
 Obec Dobrkovice (IDDS 83xamm3)
 Obec Hřivínův Újezd (IDDS cd2a32y)
 Obec Kaňovice (IDDS ie2arbh)
 Obec Ludkovice (IDDS mj6arcw)
 Obec Rudice (IDDS er9byz2)
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