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URAD PRO CIVILNI LETECTVI
Letiště Ruzyně

160 08 PRAHA 6
Č.j.: 11691-17-701

V Praze dne 1O. listopadu 2017

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 (dále jen zákon o
civilním letectví) a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rámci správního řízení vedeného podle
příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád") ve
věci změny povolení k provozování veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště,
zahájeného na základě žádosti obchodní společnosti Aero-taxi OKR, a.s., IČ: 273 51 122,
se sídlem Tanvaldská 345, 463 11 LIBEREC 30, úřad evidence Obchodní rejstřík, vedený
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1914, zastoupené předsedou
představenstva paní Kateřinou Deličovou, ze dne 11. října 2017, rozhodl po provedeném
řízení dle ustanovení § 27 a následujících zákona o civilním letectví, ve znění pozdějších
předpisů, takto:

I.

Provozování letiště MNICHOVO HRADIŠTĚ se povoluje.

II.

Podmínky provozování letiště (LKMH) :
a) Provozovatel letiště je povinen v souladu s rozsudky místně příslušného soudu
dosáhnout právního vztahu k užívání dotčených letištních pozemků formou
věcného břemene tam, kde není možné dosáhnout dohody o výši nájemného.
b) Povoluje se provoz proudových
provozovatelem letiště.
c)

Změna

letounů

za

podmínek pro provoz proudových
provozovatelem podléhá schválení ÚCL.

podmínek

stanovených

letounů

stanovených

d) Provozovatel letiště je povinen vyhodnotit úroveň bezpečnosti provozu
proudových letadel k 31. 12. 2018 a tuto zprávu zaslat ÚCL.
III.

Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí se ruší Rozhodnutí o povolení
provozovat č.j. 1902-14-701 ze dne 19. června 2014

IV.

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., ve
předpisů, nese své náklady každý z účastníků řízení.
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