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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘE Í OBECNÉ POVAHY

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 89 odst. 2 písmo 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
stanoví:

" Ochranná pásma letiště České Budějovice"

Článek I.

Návrh ochranných pásem

Letiště České Budějovice se nalézá cca 6,5 km jihozápadně od města České Budějovice a navrhovaná
ochranná pásma letiště zasahují tato kata trálni území :

Borek u Českých Budějovic , Borovnice u Českých Budějovic, Boršov nad Vltavou, Branišov u
Dubného, Brloh, Čakov u Českých Budějovic, Čakovec, Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, České
Budějovice I, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5,
České Budějovice 6, České Budějovice 7 České Vrbné, Dehtáře u Českých Budějovic, Dobrá Voda u
Českých Budějovic, Doubravice u Nedabyle, Dubné, Habří u Lipí, Haklovy Dvory, Heřrnaň u
Českých Budějovic, Holašovice, Homole, Hradce u Homol, Chvalovice u Netolic, Jankov u Českých
Budějovic, Janské Údolí - Kovářov, Jaronice, Jaronín, Jaronín - Kuklov, Jivno, Kaliště u Českých
Budějovic, Kaliště u Lipí, Kamenný Újezd, Křemže, Křenovice u Dubného, Kvítkovice u Lipí,
Ledenice, Lipanovice, Lipí, Litvínovice edabyle, Něrnčice u etolic, Nová Ves u Brloha, Nová Ves
u Českých Budějovic, Ohrazení, Opalice, Planá u Českých Budějovic, Plav, Radošovice u Českých
Budějovic, Roudné, Sedlovice, Slavče, Slavošovice u Lišova, Srubec, Staré Hodějovice, Strýčice,
Třebín, Třebotovice, Tupesy, Včelná, Vidov, Vlkovice, Vrábče, Záboří u Českých Budějovic,
Zahorčice u Vrábče, Zaliny, Závraty, Zborov, Zvěřetice, Zvíkov u Lišova, Žabovřesky u Českých
Budějovic
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Seznam zkratek:

ARP
ASOA
CATI
CWY
E

ft
!FR
LOA
LSÚ
MO
OP
RESA
RWY
RWY STRIP
THR
TOOA
TORA
TWY
ÚCLČR
VFR
VN
VVN
WGS84

vztažný bod letiště (VB)
použitelná délka přerušeného vzletu
kategorie přesného přiblížení
předpolí
východní zeměpisná délka
severní zeměpisná šířka
stopa (délková míra)
pravidla pro let podle přístrojů
použitelná délka přistání
Letecký stavební úřad
Ministerstvo dopravy ČR
ochranné pásmo
koncová bezpečnostní plocha
dráha
pásRWY
práhRWY
použitelná délka vzletu
použitelná délka rozjezdu
pojezdová dráha
Úřad pro civilní letectví ČR
pravidla pro let za viditelnosti
vysoké napětí
velmi vysoké napětí
Světový geodetický systém 84

Stávající stav:

Provozní způsobilost pro lety : za viditelnosti (VFR) ve dne

Držitelem oprávnění provozovat letiště České Budějovice (LKCS) je společnost Jihočeské letiště
České Budějovice a.s.. Zakladatelem společnosti je Jihočeský kraj a Statutární město České
Budějovice.

Legislativní statut
Provozní statut RWY

: mezinárodní neveřejné letiště s vnitřní hranicí
: RWY 09 nepřístrojová RWY
RWY 27 nepřístrojová RWY

: 432 m.n.m/1417 ft
: 24,I°C
: Je umístěn vose RWY 09/27 - ve středu stávající RWY.
Jeho zeměpisné souřadnice jsou:

48° 56'46,96" N, 14°25'38,85" E (systém WGS 84)

admořská výška
Vztažná teplota
Vztažný bod letiště (VB)

Stávající dráhový systém letiště
Označení, zeměpisné směry a rozměry jednotlivých drah dráhového systému letiště viz tabulka.

RWY Rozměry
Označení Magnetický směr RWY (m) CWY (m) RWY STRIP (m)

09 090° 2500 x 45 60 m 2620 x 300
27 270° 60m
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Kódové označení letiště - stávající dráhový systém letiště odpovídá svými parametry kódovému
označení 4C.

Vybavení letiště radiovým a světelným zabezpečovacím zařízením
Letiště v současné době nedisponuje žádným stávaj ícím zařízením.

Vztažné výšky OP s výškovým omezením staveb
Průměrná nadmoř ká výška pohybové plochy letiště je 421 m.n.m. (Bpv.)

admořská výška počátků OP vzletových a přibližovacích prostorů:

RWY vzletovv rostor
09
27

409 m.n.m.
432 m.n.m.

SPECIFIKACE OCHRANNÝCH PÁSEM LETIŠTĚ

Ochranná pásma (OP) letiště zahrnují tato ochranná pásma:
OP se zákazem staveb

- OP provoznich ploch letiště
- OP zájmového území letiště

OP s výškovým omezenim staveb
- OP vzletových prostorů
- OP přibližovacích prostorů
- OP vnitřní vodorovné plochy
- OP kuželové plochy
- OP přechodových ploch

OP proti nebezpečným a klamavým světlům
OP s omezením staveb vzdušných vedeni V a VV
OP ornitologická

- vnitřní ornitologické OP

OP se zákazem staveb - pozůstává z :

• OP provozních ploch letiště
Je vymezeno plochou ve tvaru obdélnika s podélnou osou totožnou s osou RWY, o celkové šířce
600 m a délce 3420 m (přesahuje konce pásu RWY o 400 m).

• OP zájmového území letiště
Je určeno jako plocha výhledově využitelná pro výstavbu ostatních letištních objektů a zařízeni.
OP je vymezeno v max. možné míře hranicemi pozemku letiště.

v OP je zákaz realizace trvalých neleteckých staveb (přípustná je pouze realizace staveb dočasných,
za předpokladu souhlasu provozovatele letiště).

OP s výškovým omezením staveb - pozůstávají z :

• OP vzletových prostorů
Je vymezeno plochou ve tvaru rovnoramenného lichoběžníka s kratší základnou totožnou s kratší
stranou ochranného pá ma provozni plochy, s rameny rozevírajícími se 15 % na každou stranu od
směru osy RWY do vzdáleno ti 15 km, měřené ve měru této osy.
Plocha stoupá vně od kratší základny ve sklonu 1 : 62,5 (1,6 %). Výchozí výškou plochy (krat í
základny) je výška nejvyššího bodu prodloužené osy RWY mezi koncem R WY a koncem pásu
RWY nebo předpolí je-Ii uvažováno.
OP vzletového prostoru RWY 27 je vymezeno jak pro vzletovou trajektorii přímou, tak pro
vzletovou trajektorii odkloněnou ve vzdálenosti 5350 m za koncem stávající RWY 27, tj. RWY o
délce 2500 m o 550 severně tzn. do k, 3250 (poloměr přechodového oblouku je 2500 m).
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• OP přibližovacích prostorů
Je vymezeno plochou ve tvaru rovnoramenného lichoběžníka s kratší základnou totožnou s kratší
stranou ochranného pásma provozní plochy s rameny rozevírajícími se 15 % na každou stranu od
směru osy RWY do vzdálenosti 15 km měřené ve směru této osy.
Plocha stoupá vně od kratší základny ve sklonu 1 : 62,5 (1,6 %) až do výšky, v níž uvedený sklon
protíná vodorovnou plochu ve výšce 150 m nad výškou prahu RWY. Výchozí výškou plochy
(kratší základny) je výška nejvyššího bodu prodloužené osy RWY mezi koncem RWY a koncem
pásu RWY.
OP přibližovacího prostoru RWY 09 je vymezeno jak pro přibližovací trajektorii přímou, tak pro
přibližovací trajektorii začínající v k, 1450 a ve vzdálenosti 5350 m před prahem stávající RWY
09, tj. RWY o délce 2500 m odkloněnou o 550 vlevo tzn. do k, 0900 (k, RWY 09). Poloměr
přechodového oblouku je 2500 m.

• OP vnitřní vodorovné plochy
Plocha je vymezena kruhovými oblouky se středy nad průsečíky osy RWY s kratšími stranami
OP provozních ploch letiště, o poloměrech 4000 m a jejich společnými tečnami. Plocha leží ve
výšce 45 m nad průměrnou nadmořskou výškou provozní plochy letiště.

• OP kuželové plochy
Plocha stoupá od okraje OP vodorovné plochy ve sklonu I : 20 až do dosažení výšky 75 m nad
vodorovnou plochou.

• OP přechodových ploch
Plochy stoupají od okrajů OP provozních ploch letiště a od okrajů OP vzletových a přibližovacích
prostorů až do výšky OP vodorovné plochy, případně OP kuželové plochy ve sklonu I : 7.

Vprostoru ochranných pásem s výškovým omezením staveb, konkrétně v ochranných pásmech
vzletových a približovacich prostorů a v ochranných pásmech přechodových ploch, nesmí nové stavby
(objekty) přesahovat výše uvedená a definovaná ochranná pásma s výjimkou, že jsou v zákrytu za
stávající stavbou (objektem) resp. terénem ochranná pásmajiž narušujicim.
Ostatní ochranná pásma s výškovým omezením staveb, konkrétně ochranné pásmo vnitřní vodorovné
plochy a kuželové plochy mohou být narušeny stavbami (objekty) i když nejsou v zákrytu za stávajici
stavbou (objektem) resp. terénem ochranná pásma již narušujícím, avšak pouze za předpokladu, že
ÚCL ČR na základě letecko-provozniho posouzení shledá, že překážka neohrozi bezpečnost letového
provozu. Takováto překážka musi být označena překážkovým značenim dle požadavků předpisu L 14.

OP proti nebezpečným a klamavým světlům
OP je vymezeno obdélníkem s podélnou osou totožnou a osou RWY, o celkové šířce 1000 m a o délce
přesahující za kratší strany OP provozních ploch letiště 1000 m u nepřístrojových RWY. OP má
rozměr 5420 x 1000 m.

Umistěni nových světel, která by mohla být nebezpečná resp. klamavá pro letecký provoz, v tomto OP,
podléhá souhlasu ÚCL ČR.

OP s omezením staveb vzdušných vedení V a VVN
OP je vymezeno obdélníkem s podélnou osou totožnou s osou RWY, o celkové šířce 2000 m a o délce
přesahující za kratší strany OP provozních ploch letiště 4500 m. OP má rozměr 12420 x 2000 m.

Umístění nových vzdušných vedení VN a VVN, v těchto OP, podléhá souhlasu ÚCL ČR.

OP ornitologické
OP ornitologická se stanovují s cílem zamezit střetům letadel s ptactvem. OP ornitologické zahrnuje:
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• Vnitřní ornitologické OP
Které je vymezeno obdélníkem s podélnou osou totožnou s osou R WY o celkové šířce I 000 m a
délce přesahující každý konec OP provozních ploch o I 000 m. OP má rozměr 5420 x 1000 m.

V tomto OP nesmí být zřizovány skládky, stohy, siláže, hnojiště, krmelce ajiná zařízení zvyšující výskyt
ptactva na letišti. Režim obdělávání zemědělské půdy dohodnou uživatelé zemědělských pozemků s
provozovatelem letiště.

VYHOD OCE Í OCHRAN ÝCH PÁSEM

OP se zákazem staveb
• OP provozních ploch letiště

Zákres a vyhodnoceni OP viz přílohy 1.1 a 1.2, seznam překážek viz tabulku č.l
• OP zájmového území letiště se nevyhodnocuje.

OP s výškovým omezením staveb
Zákres a vyhodnoceni OP viz přílohy 2.1 a 2.2, seznam překážek viz tabulku č.2.

OP proti nebezpečným a klamavým světlům
Zákres OP viz přílohy 1.1 a 1.2. V OP nejsou žádná nebezpečná a klamavá světla.

OP s omezením staveb vzdušných vedení V a VVN
Zákres OP viz přílohy 1.1 a 1.2. OP je narušeno řadou stávajících elektrovodů VN a WN.

Elektrovody narušující tato OP nej ou nijak zvlášť vyznačeny. Na mapových podkladech viz přílohu
1.1 jsou dostatečně markantni.

OP ornitologické
Zákres OP viz přílohy 1.1 a 1.2. Vyhodnoceni tohoto OP není provedeno vzhledem

k proměnlivosti lokalit situováni stohů, skládek atd.

Doba platnosti ochranného pásma je spojena s existencí letecké stavby nebo realizovaného
zařízení, jeho platnost nelze jinak omezit.

Článek II.

Návrh odůvodnění
Úřad pro civilni letectví na základě požadavku provozovatele Jihočeské letiště České Budějovice a.s.,
U Zimniho stadionu 195212, 370 76 České Budějovice, který byl Úřadu doručen dne 21. 6. 2011,
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 taveb tvoří podklad pro
umísťováni staveb a pro ochranu důležitých zájmů v území.
Výjimky z ochranných pásem může v odůvodněných případech a s přihlédnutím ke
stanovisku provozovatele letecké stavby udělit ÚCL v rozhodnutí vydaném podle § 40 Zák. č.
49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

Zřízením ochranného pásma se jedná o vymezení omezujících opatření v území, které nemají
vliv na krajinný ráz lokality ani nevyžadují další opatření v území.
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Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví projedná ÚCL návrh opatření obecné
povahy ke zřízení ochranného pásma 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,
parametry jednotlivých druhů ochranných pásem jsou jednoznačně stanoveny v hlavě 11
leteckého předpisu Ll4 a jsou neměnné. Z těchto důvodů je projednání návrhu opatření
obecné povahy ke zřízení ochranných pásem letiště české Budějovice fakticky formální a tím,
že návrh opatření obecné povahy bude rozeslán všem dotčeným obcím a místně příslušným
orgánům územního plánování ke zveřejnění na úřední desce jej ÚCL považuje za projednaný.

Článek IIl.

ávrh 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 odjeho vyvěšení. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření
obecné povahy a vypořádat se s nimi vjeho odůvodnění.

Článek IV.

ávrh rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Bude doplněno

K tomuto návrhu mohou vlastníci nemovitosti, 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 zveřejnění. Zmeškáni úkonu nelze
prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.

Článek v.
Poučení

Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 4 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 písemně
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.
Ve smyslu 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 písemně
odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškáni úkonu
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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 právního řádu). Proti rozhodnutí se
nelze odvolat aní podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být
důvodem změny opatření obecné povahy.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění, může, u správního orgánu, který opatření obecné
povahy vydal, ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, každý nahlédnout.
Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.
Ve smyslu ustanovení 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními
předpisy posoudit v'přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od
účinnosti opatřeni. Učinky rozhodnutí v přezkumném řízeni nastávají ode dne jeho právní moci.

Článek VI.

Účinnost

Opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173
odst. 1 správního řádu).

Příloha: Grafické zobrazení prostorů.

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

otisk úředního razítka

Ing. Jiří Kříž
vedoucí referátu

Letecký stavební úřad

Vyvěšeno dne: 23. listopadu 2011

Svěšeno dne: .
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Obdrží:
avrhovatel :

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

ostatní veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední de ce po dobu 15 dní:
1. vyvěšením na úřední desce ÚCL ČR
2. Jihočeský kraj, kraj ký úřad, odbor regionálního rozvoje, územniho plánováni, stavebního řádu a
investic na úřední de ce
3. vyvěšením na úředni desce Statutárního města České Budějovice

pro k.ú. České Budějovice 1
pro k.ú. České Budějovice 2
pro k.ú. České Budějovice 3
pro k.ú. České Budějovice 4
pro k.ú. České Budějovice 5
pro k.ú. České Budějovice 6
pro k.ú. České Budějovice 7
pro k.ú. Kaliště u Českých Budějovic
pro k.ú. Třebotovice
pro k.ú. České Vrbné
pro k.ú. Haklovy Dvory

4. vyvěšením na úřední desce, obce Babice u etolic
pro k.ú. Zvěřetice

5. vyvěšením na úředni desce, obce Borek u Českých Budějovic
6. vyvěšením na úředni desce, obce Borovnice u Českých Budějovic
7. vyvěšením na úředni de ce obce, Boršov nad Vltavou

i pro k.ú. Zaborčice u Vrábče
8. vyvěšením na úředni desce obce Branišov u Dubného
9. vyvěšením na úředni de ce obce Čakov u Českých Budějovic

i pro k.ú. Čakovec
10. vyvěšením na úřední desce obce Čejkovice u Hluboké nad Vltavou
11. vyvěšením na úřední de ce obce Dobrá Voda u Českých Budějovic
12. vyvěšením na úředni desce obce Doubravice u edabyle
13. vyvěšením na úředni desce obce Dubné

i pro k.ú. Křenovice u Dubného
i pro k.ú. Jaronice
i pro k.ú. Třebín

14. vyvěšením na úředni de ce obce Habří u Lipí
15. vyvěšením na úředni desce obce Heřmaň u Českých Budějovic
16. vyvěšením na úředni desce obce Homole
17. vyvěšením na úředni desce obce Hradce u Homol
18. vyvěšením na úředni desce obce Chvalovice u etoLic
19. vyvěšením na úředni desce obce Jankov u Českých Budějovic

i pro k.ú. Holašovice
20. vyvěšením na úřední desce obce Jivno
21. vyvěšením na úřední desce obce Kamenný Újezd

i pro k.ú. Opalice
22. vyvěšením na úřední desce obce Kvítkovice u Lipí
23. vyvěšením na úřední desce obce Ledenice

i pro k.ú. Ohrazení
i pro k.ú. Zborov
i pro k.ú. Zalíny

24. vyvěšením na úředni desku obec Libín
i pro k.ú. Slavošovice u Lišova

25. vyvěšením na úředni desce obce Lipí
i pro k.ú. Kaliště u Lipí
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26. vyvěšením na úřední desku mě to Lišov
i pro k.ú. VLkovice

27. vyvěšením na úřední desce obce Litvínovice
28. vyvěšením na úřední desce obce Nedabyle
29. vyvěšením na úřední desce obce ěmčice u Netolic

i pro k.ú. Sedlovice
30. vyvěšením na úřední desce obce ová Ves u Českých Budějovic
31. vyvěšením na úřední desce obce Planá u Če kých Budějovic
32. vyvěšením na úřední desce obce Plav
33. vyvěšením na úřední desce obce Radošovice u Českých Budějovic

i pro k.ú. Tupesy
34. vyvěšením na úřední desce obce Roudné
35. vyvěšením na úřední desce obce Slavče,
36. vyvěšením na úřední desce obce Srubec
37. vyvěšením na úřední de ce obce Staré Hodějovice
38. vyvěšením na úřední desce obce Strýčice
39. vyvěšením na úřední desce obce Včelná
40. vyvěšením na úřední desce obce Vidov
41. vyvěšením na úřední de ce obce Vrábče
42. vyvěšením na úřední desce obce Záboří u Če kých Budějovic

i obce Lipanovice
43. vyvěšením na úřední desce obce Závraty
44. vyvěšením na úřední desce obce Zvíkov u Lišova
45. vyvěšením na úřední desce obce Žabovřesky u Českých Budějovic

i pro k.ú. Dehtáře u Českých Budějovic

46. vyvěšením na úřední desce města Český Krumlov, odbor územního plánování a památkové péče
47. vyvěšením na úřední desce obce Brloh

i pro k.ú. obce Jaronín
i pro k.ú obce Jaronín - Kuklov
i pro k.ú. obce Janské Údolí - Kovářov

48. vyvěšením na úřední desce městyse Kremže
49. vyvěšením na úřední desce obce Nová Ve u Brloha
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