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NÁvnH opArŘnNí onncNn povAHy
Úřad pro civilní letectví (dáIe téžjako,,Úřad") jako věcně a místně příslušnýsprávní orgán
podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. c) zákona č. 49lI997 Sb., o civilním letectví a o zméně a
doplnění zákona č. 4551199l Sb., o živnostenskémpodnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o civilním letectví"), v souladu s ustanovenim § l72
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znéni pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řáď'),
vydává podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví návrh opatření obecné
povahy, kterýrn se zřinýi:

Článek I.

Ochrannó pásmo sekundárního radaru SSR na stanovišti Buchtův kopec
Ochranné pásmo SSR Buchtův kopec zasahuje nad katastrálni íulemt: Blatiny 75!421, Borovnice
Březiny u Poličky 614238, ČeskéKŤiženky 676438, ČeskéMilovy 695220,
Daňkovice 624730, Javorek 657719, Jimramov 660230, Kadov u Sněžného661970, Krásné
nad Swatkou 673714, Kíátká 661988, Kuklík 676993, Lačnov u Korouhve 669563, Líšná 685020,
Moravské Křižánky 676446, Nový Jimramov 707597, Odranec 777463, Podlesí u Sněžrého751448,
Pusná Rybná 736899, Samotín 661996, Sněžnéna Moravě 751456, Spělkov 752789, Studnice
u Rolqrtna 741094, Telecí 765708,Věcov 777480,Vílšť751464.
u Jimramova 607886,

seznam noužibých zkratek

Ll4

LPZ

Bpv
OP
ŘrP
S-JTSK
SSR
VHF
WGS-84
m n.m.

leteclcý předpis Ministerstva dopravy

ČR

letecké pozemní zaŤizeni
vYškovY systém baltslcý po vyrovnání, nadmořsM výška
ochranné pásmo
fuzení letového provozu Českérepubliky, stráfirí podnik

souřadnicovýsystémJednofirétrigonometrickésítěkatastrální
sekundární přehledový radar (secondary surveillance radar)
velmi vysoké kmitočty
světový geodeticlcý systán
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základníúdaie
Anténnísystém SSR se nacbázi poblížwcholu Buchtův kopec, přibližrě 1,7 km severorlýchodně
od městyse Sněžné.Anténa sekundárního radaru je umístěna nad ochozem na sřeše šestipodlažní

budovy, která se nacházina pozemku p.č.: st. 130, k.ú.: Krásné nad Svratkou (673714). Úroveň spodní
hrany antény je 24,42 mnad terénem. Nadmořská výška terénu v místě instalace antény (paty objektu)

je 812 mn.m. Bpv.

Souřadnice umístění antény:
WGS-84: 49" 39' 34,69"

S-JTSK:

X:l

N, 16o 08' 00,22" E
l05 603,56; Y:626 662,66

popis ochranného pásma
Ochranné pásmo SSRje tvořeno dvěma sektory, pro které platí:

Sektor A - je tvořen kruhem se středem v ose antény radaru o poloměru 500 m. V selríoru A
nesmí byt zíizovány stavby, nadzemni vedení, žeLemiěnttrakce, kovové ploty, které převyšují
vodorovnou rovinu prochinejicí ve výšce 7 m pod urovní spodní hrany antény.

Sektor B - je tvořen meztkružim se středem v ose antény s poloměry 500 m a 5000 m.
V sektoru B nesmí byt ňzovány stavby, nadzemní vedení, železnlčnítrakce, kovové ploty,
které převyšují kuželovou plochu se stoupáním * 0,3o a wcholem, který leži v ose antény

ve výšce 9,6 mpod urovní spodní hrany antény radaru.

V

sektorech A a B mohou být ojedinělé bodové překážky,jako jsou sloupy, komíny apod.,
pokud jsou ve většívzdrálenosti než 300 m od arttény sekundarního radaru. V menší
vzdiálenosti mohou být jen ojedinělé bodové píekážky, jako jsou tyče, jímačeblesků apod.
Všechny bodové překážky v ochranném pásmu musí být vždy posouzené provozovatelem
zaíizeni. Všechny pevné překážky se souvislou plochou většínež 20 fi{ jako jsou hangáry,
sklady, sila, velké budovy a podobně, pokud jsou "v přímé radiové dohlednosti radarové
antény a jsou v menšívzdálenosti než 2 krrr od antény, musí být vždy posouzené
provozovat elem zaíizeni.

vyhodnocení op
Anténa sekundánúho radaru SSR je instalována na šestipodlažníbudově situované na wcholu
Buchtova kopce. Spodní hrana antény je ve výšce 24,42 m nad terénem. Do prostoru OP zasahuje
vlastní radaroví budova (včetrrě dalších anténních systémů),vedlejšístará radarcvá véža wchol
zhruba 165 m vzdáleného příhradového stožáru VHF vysílacíhosťediska. Do OP mírně zasahuji
wcholové partie jednotlivých stromů okolního lesního porostu.
Dalšímoáté narušení OP v blízkémokolí SSR Buchtův Kopec nebylo identifikováno.
Uvedené překážky nemají vliv na funkci LPZ, což bylo potwzeno předešlým letovým ověřením
(zajišťuje ŘrP Ote vlastrú směrnice) a zkušenostmi z dosavadního prorrozu.
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ČHnek tI.

odůvodnění
Úřad na zá}ťlaďě podnětu provozovatele leteckého pozemního zaíizeni, jirrž je Řízení letového
provozu Českérepubliky, státní podnik,IČ 49710371, se sídlem Navigační 787,252 6l Jeneč,
naňizeni ochranného pásma SSR Buchtův kopec a ve smyslu ustanovení § 37 zákona o civilním
letectví, zahájil z moci uřední příslušnékolcy ke ňizeni ochranných pásem formou předepsanou
v ustanovení § 37 zákona o civilním letectví a postupem podle části šestésprávního řádu.
Ochranná pásma zajišťujíbe7pečnost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteclcých pozemních
zařizeni. V případě souběhu ochranných pásem podle účelurtzných druhů leteclcých staveb či

letechých pozemních zaŤizeni se uplatní přísnějšíomezeni.
Uřad přezkoumal dokumentaci ochranného pásma SSR Buchtův kopec, která byla nedílnou součástí
podnětu na jejich ňizeni postupem podle hlavy 11 leteckého předpisu L14 a shledal, že dokumentace
je úplná azcela v souladu s požadavky uvedenlýnni v tomto předpisu. Dokumentace ochranných pásem
tvoří podklad pro umísťovánístaveb a pro ochranu důležifých zájmiv tuemi.
ZŤizenim ochranných pásem se vylvářejí omenljici opaření v tnemi, která nemají vliv na kajinrý ráz
dotčenélokality a nevyžadují dalšíopaření v územi.
Ve smyslu ustanovení § 40 zákona o civilním letectví lze v ochranných pásmech leteclcých staveb
ňzovat zaíizeni a provádět činnosti jen se souhlasem Úřadu. ÚŤad souhlas udělí, nebudeJi zařizeni
nebo činnost bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a nepůjde-li o objekt výzafujici
ochranu před hlukem.

Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letecM projedná Úrad náwh opaření obecné povahy
ke ňizeni ochranných pásem s místrrě příslušnýmorgánem územního plánování a podle ustanovení
§ 172 odst. 1 správního řádu s dotčen;ými orgány, kterými jsou obce, na jejiclůtuemimábytzámér
uskutečněn, v souladu s ustanovením § 136 odst. 2 správního řádu ve spojení s ustanovením § 35
zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní ňizeni), ve zrění pozdějších předpisů.
Zřizeni ochranných pásem pozemních letechých zařizeni, mezi l<teré patŤi i SSR Buchtuv kopec,
vyplyvá z požadavkll, ustanovení § 37 zákona o civilním letectví; minimální parametry jednotlivých
druhŮ ochranných pásemjsoujednoznačně stanoveny vhlavě 11 leteckého předpisu L14. Od těchto
parametni se nelze odchýlit.
Závaznost leteckého předpisu Ll4 vyplyvá ze skutečnosti, že Česká republika podepsala mezinárodní
^úmluva")"
smlouw ,,Úmluva o meánárodním civilním letectví 1,,téžnÁmájako Chica§ská
ze dne
7.prosince 1944 a tato smlouva se publikací ve Sbírce zákonů pod č. I47lI947 Sb. stala součástí
právního řádu Českérepubllky. K této mezinárodní úmluvě je připojeno 19 příloh, tnt. annexů. v řadě
Annex 1 až Arnex 19, v Českérepublice publikovány jako předpisy LI ažr1l. ryto předpisy definují
mezinárodni standardy civilního leteckého provozu a jsou pro státy, které k Úmluvě o meánárodním
civilním letecM přistbupily, závazné, Leteclcý předpis Ll4 - Letiště byl zveřejněn Ministerstvem
dopravy ČR pod ě j. 641l 2009 -220-SP l 4 (aktuálni zrr ént ze dne 8. 1 1 . 20 l 8).
Závantost leteclcých předpisů, tedy i předpisu L14 - Letiště, je podpořena ustanoveními § 96 a § 102
zákona o civilním letectví. Jedná se o závanté letecké předpisy, kíeréjsou v souladu s mezinárodními

smlouvami, které jsou součástíprávního řádu Českérepubliky a jsou vydávány Mezinárodní
organizacipro civilní letecM (ICAO), a to ve zrĚní pŤijatém Českou republikou.
ZÍizeni ochranných pásem letechých pozemních zařizeni obecně je jedním ze záHadních požadavků
bezpečnosti civilního i vojenského leteckého provozu, přičemžbe4pečnost leteckého provozu je zcela
nepochybně veřejným zájmem.
Ze shora uvedených skutečností a důvodůvyplývá, že náwhu opaření obecné povahy ke ňizeni
ochranných pásem SSR Buchtuv kopec ve smyslu a podle požadavkůustanovení § 37 odst. I zálkona o
civilním letecM a ustanoveni § 172 odst. l správního řádu je nezbytlé vyhovět, jelikož parametry
ochranného pásma nemohou být stanoveny odchylnP od požadavkůleteckého předpisu L14, jimiž je
Uřad právně vázán. Zavedených důvodůpovažuje Úřad náwh opatření obecné pováhy za projednaný
tim, Že byl rozeslán všem dotčeným obcím a mísfirě příslušným orgránům územníhoplánování kb
zveřejnění na uřední desce.
Vypořáďáním písemných připomínek k náwhu opaření obecné povahy doručených Úřadu ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho vyvěšení se zabývá článek III tohoto opaťení obecné povahy.
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Roáodnutím o písemných námitldch k náwhu opaření obecné povahy doručených Úřadu ve lhůtě
30 dnů odjeho zveřejnění ajejich odůvodněnímse zabývá článek IV tohoto opaření obecné povahy.

ČÉnekIII.
Vyhodnocení připomínek
Bude doplněno
Ve stnyslu ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu se k tomuto návrhu opaňení obecné povahy mtže
kdokoli, jehož próva, povinnosti nebo zájmy mohou být opaňením obecné povahy přímo dotčeny,

uplatnit u správního orgánu písernnépřipornínlry ve lhůtě 30 dnů od jeho vyvěšení. Spráwí orgán je
povinen se připomínlrami zabýnlat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi

vjeho odůvodnění.

Čbnek IV.
Rozhodnutí o námitkách

a

jejich odůvodnění

Bude doplněno
Ye smyslu ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nernovitostí, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy související s trykonem vlastnického práva mohou být opaňením obecné povahy přímo
dotčeny, nebo určí-litak správní orgán, i jiné osoby, jejichž opráwěné zájmy mohou být opaňením
obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opaňení obecné povalry písemně
odůvodněné námitlry ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zrneškáníúkonu
nelze prominout. O nómitkóch rozhoduje správní orgán, Hery opatření obecné povahy vydává.

Jestliže by tllřízení nátnitlry vedlo k řešení, Heré přímo ovlivní oprávněné zájrny něHeré osoby jiným
způsobem než návrh opaňení obecné povahy, a není-li ztněna zjevně téžv její prospěch, zjistí sprówlí
orgán její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách, lcteré rnusí obsahovat vlastní odůvodnění,se uvede
jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst. l správního řádu). Proti rozhodnutí se
nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrŇení pravomocného rozhodnutí o námltkóch můžebýt
důvodem změny opaňení obecné povahy.

ČÉnekv.
Poučení
Do opaťeníobecné povahy a jeho odůvodnění mfie ve smyslu ustanovení § 173 odst. l správního
íádakažďý nahlédnout u správního orgánu, který opaťeníobecné povahy vydal. Tímto orgánem je
v tomto případě Úřad pro civilní letectví, leteclcý stavební uřad, kde je kompletrú dokumentace
knahlédnutí v uřední dny pondělí a sťeda vdobě od 8oo- 12oo hod. a 13oo- 16oo hod., jindy po
předchozí telefonické domluvě. Po dobu zveřejnění opaření obecné povahy veřejnou vy,hláškou na
uřední desce, a to i 4působem umožňujícímdálkový přístup, je úplnézrrění veřejné vyhlášky včetrrě
textových a graficlcých příloh uveřejněno na webových stránlóch Úřadu pro civilní letectví. Stejným
4působem je veřejná vyhláška zveřejněna i na uředních deskách dotčených obcí
a místně

příslušných uřadů územníhoplánování.

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opaťení obecné povahy podat opravný
prosředek
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze dle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu
posoudit v přezkumné m ťtzeni.
Usnesení o zahájent přezkumného íizenilze vydat do 1 roku od účinnostiopaťení.
Účinlcy rozhodnutí v přezkumnémŤizeninastávají ode dne jeho právní moci.
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Čtrenet vt.

Účinnost
Toto opaťení obecné povahy nabývá účinnostpatnáclim dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
(§ 173 odst. 1 správního řádu).

Doba platrrosti ochranného pásma je spojena s existencí letecké stavby nebo realizovaného z.aíizetú,
jeho plaírost nelze jinak omeňt.

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na Úřadu pro cMlrú letecM, leteckém stavebním
úřadu, a na webových stránkách výše uvedeného uřadu.
Přílohy, grafické zobtazeni prostorů:
o 02_SSR-BK_celkova_ sifuace.pdf
o 03_SSR-BK_situace_rev0l.pdf
o 04a_SSR-BK_situace_detail 1_10 000.pdf
o 04b_SSR-BK_situace_detail 1_10 000.pdf
o 04c_SSR-BK_situace_detai1 1_10 000.pdf
o 04d_SSR-BK_situace_detail 1_10 000.pdf

Ing.

JtňKŤiž

vedoucí oddělení
Leteclcý stavební uřad

otisk uředniho razitka

Vyvěšenodne: 14.2.2019
svěšeno dne:
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Obdrží:
provozovatel:
fuzení letového provozu Českérepubliky, státní podnik (IDS: xhusbrrrr)

ostatní (veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů):
Orgány územního plánování a stavebního řádu:

.
o
o
o

Kraj Vysočina (IDS: ksab3eu)
Pardubiclcý kraj (IDS: ž8bwu9)
Městslcý uřad Nové Město na Moravě (IDS: y67bvir)
Městský uřad Polička (IDS: w87brph)

Zíuovate|:

Úřad pro civilní letectví (IDS: v8gaaz5)

Dotčená městq městské části a obce:

r

o
o
o
o
o
o
r
o
o
o
o
.
o
o
o
o
o

Borovnice (IDS: pqpbsna)
Březiny (IDS: cpda4g5)
Daňkovice (IDS: h7cavnt)
Javorek (IDS: 5bnb8fp)
Jimramov (IDS: pe9baj8)
Kadov (IDS: gpgbvaf)
Korouhev (IDS: 37fa4vg)
Krásné (IDS: vwxaw96)
Křižánky (IDS: uzubme2)
KuHík (IDS: 6p8aw93)
Líšná(IDS: w44a8jp)
Nové Město na Moravě (IDS: y67bvir)
NovÝ Jimramov (IDS: sizaysu)
Pustá rybná (IDS: 6xta4%)
Sněžté (IDS: uk7bbeu)
Spělkov (IDS: 8yfayr6)
Telecí (IDS: iexa3nk)
Věcov (IDS: zrybj3z)
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