ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
K letišti 1149/23
160 08 PRAHA 6
Sp. zn. 2020/LKMH/PZ/COA/01
Č.j.: 7046-20-701

V Praze dne 11.11.2020

XX.XX 1998

ROZHODNUTÍ
Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL), jako věcně a místně příslušný správní orgán
podle zákona § 89 odst. 2 písm. a) 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, rozhodl po provedeném řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
a 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, ve věci
schválení provozní způsobilosti letiště Mnichovo Hradiště, za účasti žadatele Aero-taxi OKR,
a.s. se sídlem Liberec, Tanvaldská 345, PSČ 463 11, IČ 27351122 (B 1914 vedená u
Krajského soudu v Ústí nad Labem) takto:
I.

Schvaluje se provozní způsobilost veřejného mezinárodního letiště Mnichovo
Hradiště kódového značení 2B.

II.

Provozovatel je povinen zajistit provozování letiště ve shodě s Letištní příručkou a
mezinárodními standardy uplatňovanými v civilním letectví.

III.

Provozovatel v rámci řízení bezpečnosti musí uplatňovat principy systému kvality dle
normy ISO 9001.

IV.

Toto rozhodnutí se vydává na dobu neurčitou.

V.

Náklady řízení si nese každý účastník sám.
Odůvodnění

Dne 24. 6.2020 obdržel ÚCL žádost o prodloužení schválení provozní způsobilosti
veřejného mezinárodního letiště. K žádosti byly přiloženy následující dokumenty:
-

Letištní příručka LKMH-ID-04-06-20 datum účinnosti 1. 7. 2020
Příručka SMS/SeMS LKMH-ID-02-03-19 DOPLNĚK 9, datum vydání 9. 11. 2020.
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Výše uvedené dokumenty splňují požadavky ÚCL pro vydání výše uvedeného rozhodnutí o
schválení provozní způsobilosti letiště Mnichovo Hradiště.
Po ověření skutečností a na základě předložených dokladů požadovaných ustanovením
§34a 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, dospěl Úřad
pro civilní letectví ke zjištění, že nic nebrání schválení provozní způsobilosti letiště Mnichovo
Hradiště.
Od podrobnějšího odůvodnění se upouští, neboť jestliže správní orgán prvního stupně
všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví, odůvodnění rozhodnutí není třeba (§ 68 odst. 4
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 81 až
83 správního řádu, a to do 15 dnů od jeho oznámení k Ministerstvu dopravy prostřednictvím
podání učiněným u Úřadu pro civilní letectví. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne
následujícího po datu doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však od
desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
V případě doručení do datové schránky, se lhůta pro podání odvolání počítá ode dne
následujícího po doručení rozhodnutí do datové schránky, nejpozději však po uplynutí
desátého dne od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí dodáno do datové schránky adresáta.

„otisk úředního razítka“
……………………….
Ing. Pavel Zeinert, s.č. 65
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník pro vyrozumění účastníků řízení (ve smyslu § 27 odst. 1):
1. Aero-taxi OKR, a.s., se sídlem Tanvaldská 345, PSČ 463 11, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou, IDDS: v8gaazý
Na vědomí:
2. MD ČR, P.O.Box 9, nábřeží L.Svobody 12/1222, PSČ 110 15, Praha 1, IDDS: n75aau3
3. Řízení letového provozu ČR, s.p., se sídlem Navigační 787, PSČ 252 61, Jeneč, IDDS: xhusbrm
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