
 

 

Informace k Žádosti o povolení činnosti jeřábů a ostatní výškové mechanizace 

v ochranných pásmech/překážkových plochách letiště Pardubice. 

 

1) Vztyčování a činnost jeřábů a ostatní výškové mechanizace v ochranných pásmech nebo 

překážkových plochách letiště Pardubice je v souladu s ustanovením § 40, resp. § 41 zákona 

č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů činnost, která může být 

prováděna pouze se souhlasem Úřadu pro civilní letectví (Úřad). 

2) K získání souhlasu žadatel předkládá Úřadu žádost formou vyplněného interaktivního 

formuláře „Žádost o povolení činnosti jeřábů a ostatní výškové mechanizace v ochranných 

pásmech/překážkových plochách letiště“ (formulář). 

3) Formulář pro povolovací řízení činnosti výškové či obdobné mechanizace v ochranných 

pásmech letiště lze stáhnout buď na webových stránkách Úřadu 

(https://www.caa.cz/dokumenty/formulare/formulare-sekce-provozni/) nebo na stránkách 

civilního provozovatele letiště (https://airport-pardubice.cz/ke-stazeni/). 

4) Žadatel je při vyplňování a předkládání žádosti povinen postupovat v souladu s informacemi, 

uvedenými ve formuláři žádosti, část „ Poznámky k vyplnění formuláře“. 

5) Formulář žádosti vyplněný žadatelem (část I.) žadatel zašle civilnímu provozovateli letiště 

Pardubice po předchozí dohodě buď elektronicky (e-mail na adresu safety@airport-

pardubice.cz, nebo do datové schránky- identifikátor w4cdtb6) nebo doručí osobně a to 

minimálně 37 dní před zahájením činnosti výškové mechanizace.  

6) Po vyplnění části III. formuláře vrátí civilní provozovatel letiště formulář žadateli dohodnutým 

způsobem. 

7) Formulář žádosti, vyplněný civilním provozovatelem letiště, doručí žadatel Úřadu pro civilní 

letectví v souladu s bodem d) a e), část „ Poznámky k vyplnění formuláře“. 

8) Jiný postup nebude civilním provozovatelem letiště Pardubice akceptován. 

9) DOPORUČENÍ: Celou žádost doporučujeme řešit v předstihu a to min 60 dní před zahájením 

činnosti výškové mechanizace. 

Upozorňujeme žadatele, že k činnosti výškové mechanizace v ochranných pásmech letiště 

Pardubice musí být rovněž získáno stanovisko Ministerstva obrany ČR.   Žádost zašle 

žadatel na Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru - sekce nakládání s majetkem MO. Více informací zde: 

https://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/lide/vyrizeni-zadosti-k-vystavbe-a-uzemne-planovaci-

dokumentaci-132529/ 
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