ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČR
K letišti 1149/23
160 08 Praha 6
Č.j.: 1565-22-701
Spis.zn.: 18/730/0020/LKCS/16/22
V Praze dne 15. února 2022

USNESENÍ
Úřad pro civilní letectví ČR (dále jen „Úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 89 odst. 2 písm. d) 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“), rozhodl podle ustanovení § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ustanovením § 174 odst. 1 správního řádu, takto:

Řízení o vydání opatření obecné povahy, kterým zaniká „Ochranné hlukové
pásmo letiště České Budějovice“, se zastavuje.
Odůvodnění:
Úřad na základě vlastního uvážení a posouzení aktuálního stavu na letišti České Budějovice a jeho blízkého
okolí zahájil z moci úřední příslušné kroky směřující původně ke změně a následně k zániku ochranného
hlukového pásma letiště České Budějovice prostřednictvím institutu opatření obecné povahy.
Úřad řízení přerušil usnesením č.j. 5362-21-701 (sp.zn. 18/730/0020/LKCS/12/21) ze dne 17. května 2021,
a to do doby předložení aktualizovaných údajů o hlukové zátěži způsobené leteckým provozem na letišti
České Budějovice v dotčeném území, včetně kvalifikovaného výhledu dlouhodobé budoucí hlukové zátěže,
nejdéle na dobu 3 měsíců od zveřejnění tohoto usnesení. Přestože Úřad tyto údaje od provozovatele letiště
obdržel, resp. byly zveřejněny na webových stránkách provozovatele letiště, nepodařilo se mu dosáhnout
dohody s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje na zániku ochranného hlukového pásma letiště
České Budějovice.
Provozovatel letiště České Budějovice (Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 26093545), právně zastoupený Mgr.Ing.
Martinem Zvěřinou, advokátem, ev.č. ČAK 10587, požádal dne 15. prosince 2021 nadřízený správní orgán,
Ministerstvo dopravy ČR, o přijetí opatření proti nečinnosti Úřadu.
Úřadu bylo dne 11. února 2022 doručeno opatření Ministerstva dopravy proti nečinnosti Úřadu v řízení ve
věci projednání návrhu opatření obecné povahy, kterým zaniká ochranné hlukové pásmo letiště České Budějovice č.j. 56/2020-220-LET/21 (sp.zn. 56/2020-220-LET) ze dne 11. února 2022, ve kterém Ministerstvo
dopravy - Odbor civilního letectví jako nadřízený správní orgán v souladu s ustanovením § 80 odst. 4 písm.
a) správního řádu, přijímá následující opatření proti nečinnosti: „Úřad pro civilní letectví řízení ve věci
vydání Návrhu OOP ze dne 23. října 2020, č.j. 012548-20-701, spis.zn. 18/730/0020/LKCS/05/20, kterým se pro letiště České Budějovice ruší původní OHP z roku 1995, vyhlášené místně příslušným stavebním úřadem, bezodkladně, nejpozději však do 5 dnů od doručení tohoto opatření proti nečinnosti
ÚCL, zastaví.“
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Podle ustanovení § 66 odst. 2 správního řádu správní orgán zastaví usnesením řízení vedené z moci úřední,
jestliže zjistí, že odpadl jeho důvod. Vzhledem ke skutečnosti, že Úřad je vázán právním názorem nadřízeného správního orgánu, dle kterého není v ustanovení § 37 a ustanovení § 89 písm. c) a d) zákona o civilním
letectví výslovně uvedeno, že Úřad je oprávněn ke zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým by došlo ke změně nebo zrušení ochranného pásma letiště, a současně také s přihlédnutím ke skutečnosti, že ke
dni vydání tohoto usnesení nedošlo k dohodě s příslušnou krajskou hygienickou stanicí, rozhodl Úřad tak,
jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Poučení:
Proti tomuto usnesení se nelze podle ustanovení § 66 odst. 2 ve spojení s § 76 odst. 5 správního řádu odvolat.
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Na vědomí
Provozovatel letiště
 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. (IDDS rj7entm)
v zastoupení Mgr.Ing. Martin Zvěřina, advokát (IDDS ca8fuae)
Orgán ochrany veřejného zdraví
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (IDDS agzai3c)
Orgány územního plánování
 Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování (IDDS kjgb4yx)
Zřizovatel
 Úřad pro civilní letectví ČR (IDDS v8gaaz5)
Dotčené obce (Jihočeský kraj)
 Obec Boršov nad Vltavou (IDDS rk5bfdx)
 Statutární město České Budějovice (IDDS kjgb4yx)
 Obec Homole (IDDS wq2bstd)
 Obec Lipí (IDDS 7gjbyds)
 Obec Litvínovice (IDDS fz9bsev)
 Obec Planá (IDDS 6qqb5u2)
 Obec Závraty (IDDS ewfb7sq)
Ostatní
 Doucha Šikola advokáti, s.r.o. (IDDS pfh9peq)
 Jihočeský kraj (IDDS kdib3rr)
 Občanské sdružení Děkanská pole, J. Ploch, Parková 2219/27, 370 07 České Budějovice 7
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