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ROZHODNUTÍ
Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jako věcně a místně příslušný správní
orgán v souladu s ust. § 89 odst. 2 písm. o) bodu 5 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 znění pozdějších předpisů (dále jen „letecký
zákon“), rozhodl po provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 74 leteckého zákona
na základě žádosti č.j. 14177-17-701, podané dne 5. 12. 2017 o prodloužení platnosti

Povolení k provozování leteckých prací
bezpilotními letadly splňujícími kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 216/2008 v platném znění

Název / jméno provozovatele leteckých prací:

Jiří Vacek

Datum narození:

21. 6. 1958

Trvalé bydliště:

Mezouň 153, 267 18 Karlštejn

IČ:

48540431

Místo podnikání:

Mezouň 153, 267 18 Karlštejn

Druhy leteckých prací:

- provádění leteckého snímkování

Typy a poznávací značky provozovaných
letadel bez pilota:
Pravidla letu pro letecké práce, zvláštní
podmínky a specifikace:

Tarot Iron Man T1000 (OK-X009Y)

Zeměpisné oblasti provozování leteckých
prací:

Česká republika

Datum zahájení provozování leteckých prací:

Dnem nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí

Platnost povolení:

2 roky od data nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí

VFR (pravidla letu za viditelnosti)
VLOS (provoz ve vizuálním dohledu)
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Specifické podmínky provozování leteckých prací:
- žadatel je oprávněn provádět vzlety a přistání z jakékoliv plochy při dodržení podmínek
ust. § 14 vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí letecký zákon, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška“);
- žadatel je povinen provozovat bezpilotní letadla v souladu s příslušným platným Povolením
k létání letadla bez pilota vydaným Úřadem dle ust. § 52 leteckého zákona;
- žadatel je povinen provozovat letecké práce bezpilotními letadly v souladu s provozní
příručkou, schválenou ÚCL pod číslem jednacím 10417-15-110. Žadatel je povinen označit
všechny výtisky schválené provozní příručky číslem jednacím a datem jejího schválení.
Držitel povolení je povinen oznámit Úřadu do 15 dnů od vzniku veškeré změny, ke kterým
na straně držitele povolení došlo a kterými se mění údaje v žádosti č.j. 14177-17-701 a údaje
stanovené v ust. § 21 vyhlášky.
Odůvodnění
Dne 5. 12. 2017 obdržel Úřad od žadatele Žádost o prodloužení platnosti povolení
k provozování leteckých prací bezpilotními letadly. V rámci provedeného správního řízení
Úřad dospěl k závěru, že žadatel splnil požadavky ust. § 74 leteckého zákona a vyhlášky.
Po uhrazení správního poplatku dle položky č. 51 písm.d) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je Úřad v souladu s ust. § 74 leteckého
zákona oprávněn vydat povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly.

1.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení,
k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Úřadu pro civilní letectví.

2.

Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručení datovou schránkou 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.

3.

Toto rozhodnutí nabývá rovněž právní moci, pokud se účastník řízení vzdá práva na
odvolání proti tomuto rozhodnutí.

V Praze dne 1. 2. 2018

otisk úředního razítka

Ing. Viktor Nath
oprávněná úřední osoba
sl. č. 79

Rozdělovník pro vyrozumění účastníků řízení (ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu):
Jiří Vacek, nar. 21. 6. 1958, IČ 45840431, Mezouň 153, 267 18 Karlštejn, DS ksbf9wc
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