
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 
K letišti 1149/23 

160 08 PRAHA 6  

 

Č.j.:4165-19-701        V Praze 13.5.2019
    

 

 

  

 

 
 

 

ROZHODNUTÍ 

 
Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“), jako věcně a místně příslušný správní orgán 

dle ustanovení § 89 odst. 1 písm. n) 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 dle ustanovení § 

67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“) v řízení ve věci vydání povolení k provozování veřejného mezinárodního 

letiště LKKV, vedeného na základě žádosti společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČ 

26367858, se sídlem K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „žadatel“), 

doručené ÚCL dne 16. 4.2019, takto: 

 

 

 

I. Žádosti shora uvedeného žadatele o vydání povolení provozovat veřejné 

mezinárodní letiště Karlovy Vary (LKKV) se vyhovuje. 

II. Provozování letiště Karlovy Vary se povoluje na dobu neurčitou. 

III. V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 správního řádu nese své náklady 

každý z účastníků řízení. 

 

 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 
I. 

 

ÚCL obdržel dne 16. 4. 2019 písemnou žádost žadatele o povolení provozovat veřejné 

mezinárodní letiště Karlovy Vary LKKV (dále jen „letiště“), kterou zaevidoval pod svým 

číslem jednacím 4165-19-701. 

   

 

 

 

 

 



 

II. 
 

Žadatel předmětné žádosti o povolení k provozování letiště doložil následující 

podklady za účelem doložení všech náležitostí tak, jak vyplývají z ustanovení § 27 a § 30 a 

násl. zákona o civilním letectví. Jedná se o tyto dokumenty: 

- Formulář žádosti o povolení provozovat letiště 

- Výpis z obchodního rejstříku pro subjekt Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

- Smlouva o nájmu podniku 

- Zakladatelská listina 

- Dílčí dohoda o spolupráci při zajišťování ZPS na LKKV 

- Dohoda o součinnosti při řešení krizových situací s HZS 

- Dohoda o spolupráci při zajišťování policejní služby 

- Dohoda o spolupráci při zajišťování ZZS 

- LKKV Seznam pozemků 

- Katastrální mapa se zákresem hranic letiště 

- LKV-VN-I-02-16 Bezpečnostní program - I 

- LKV-VN-I-04-16 Bezpečnostní program – II 

- Výpis z rejstříku trestů – Ing. Jiří Pos, jednatel společnosti 

- Výpis z rejstříku trestů – Ing. Václav Černý, provozní ředitel (odpovědná 

osoba) 

 

 

III. 

 

Podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona o civilním letectví, se provozováním letiště rozumí 

činnosti, kterými se zajišťuje možnost pro přistání a vzlety letadel a pohyb letadel s tím 

související. ÚCL v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o civilním letectví 

upravujícími provozování letiště přezkoumal všechny předložené podklady, týkající 

se předmětné žádosti o povolení provozovat letiště. Z předložených dokladů může  ÚCL 

konstatovat, že:  

- jsou splněny požadavky zákona o civilním letectví, pokud se týče ustanovení § 27 

odst. 1 a odst. 2 a § 30 odst. 2 písm. a) a b). 

 

 

IV. 

 

Vzhledem ke všem výše uvedeným důkazům dospěl správní orgán k názoru, že žadatel 

řádně dostál své povinnosti dle zákona o civilním letectví, na základě čehož bylo rozhodnuto 

tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Žadatel zaplatil dne 9. 5. 2019 správní poplatek ve výši 3000 Kč podle § 5 odst. 2 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podle položky 

45 a) sazebníku správních poplatků. 

 

 

 

 

Poučení 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 zákona číslo 500/2004 Sb., o správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí 

k Úřadu pro civilní letectví. Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení 



rozhodnutí. V případě doručení do datové schránky lhůta pro podání odvolání se počítá ode 

dne následujícího po doručení odvolání do datové schránky žadatele, nejpozději však po 

uplynutí desátého dne od okamžiku, kdy bylo odvolání dodáno do datové schránky. 

Rozhodnutí, proti kterému nebylo včas podáno odvolání, má účinky pravomocného 

rozhodnutí. 

 

 

 

„Otisk úředního razítka“ 

 

 

 

 
Ing. Jan Břežný, s.č. 614, v.r. 

oprávněná úřední osoba 
 

 

 
 
Rozdělovník pro vyrozumění účastníků řízení (ve smyslu §27 odst. 1)  

 

1. Letiště Karlovy Vary s.r.o., K Letišti 132, Olšová Vrata, 36001 Karlovy Vary - IDDS - hqhicd8  
 

 

Na vědomí: 

2. Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary - IDDS - siqbxt2 

3. Řízení letového provozu České republiky s.p., Letecká informační služba, Navigační 787, 25261 Jeneč - IDDS - xhusbrm 

4. Ředitelství služby cizinecké policie, Olšanská 2, 13051 Praha 3 - Žižkov - IDDS - ybndqw9  

5. Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, Michle, 14000 Praha 4  IDDS - 7puaa4c  

6. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 15 - IDDS - n75aau3 
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