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PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1

Letiště Přerov (LKPO) je mezinárodní neveřejné letiště a vnitrostátní veřejné letiště.
Pro všechny přílety a odlety včetně letištních letů, prováděných mimo provozní dobu,
je třeba obdržet písemné povolení provozovatele letiště. Písemné žádosti o povolení
zasílat na e-mail provoz.lkpo@lompraha.cz 24 HR předem (Viz: www.prerov-airport.cz).
Žádost musí obsahovat:
a) typ letadla
b) registrační značku
c) název a adresu provozovatele
d) datum a čas příletu
e) datum a čas odletu
f) účel letu
g) MTOW
h) max. rozpětí
i) počet členů posádky a cestujících

1.2

Odstraňování sněhu z pohybových ploch v omezené míře na vyžádání.

1.3

S výjimkou vzletu a přistání provádět lety v celém prostoru ATZ Přerov ve výšce
minimálně 1640 ft / 500 m AMSL.

1.4

Lety nad městem Přerov provádět pouze ve výjimečných případech ve výšce minimálně
2400 ft / 730 m AMSL.

1.5

Lety po okruhu

1.5.1

Letadla ve výšce 1640 ft / 500 m AMSL, letištní okruhy na sever a na jih:
- RWY 06 levé a pravé
- RWY 24 levé a pravé
- RWY 05 levé a pravé
- RWY 23 levé a pravé

1.5.2

Přílet a zařazení do okruhu provést tečnou ve výšce stanovené stanovištěm
Poskytování informací známému provozu. V případě, že výška letu letadla je menší než
výška okruhu, je možné provést přílet v menší výšce nebo provést přímé přiblížení na
přistání, ale jen se souhlasem stanoviště Poskytování informací známému provozu.

1.6

Mobilní heliport HEMS
- Určený pro potřeby integrovaného záchranného systému (lety v systému HEMS)
za podmínek VFR den/noc ve směru 11/29
- Magnetický směr 105°, 285°
- Rozměry: FATO 30 x 30 m, TLOF 15 x 15 m, bezpečnostní plocha 48 x 48 m
- Povrch: beton/asfalt, bezpečnostní plocha: tráva
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
NIL
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POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

Všechny uvedené sazby jsou bez DPH.
3.1

Přistávací poplatky

Ultralehký letoun

50,00

Letadlo do MTOW 1 t

70,00

Letadlo do MTOW 2 t

150,00

Letadlo nad MTOW 2 t (za každou započatou tunu MTOW)

100,00

Jednorázový poplatek je poplatek za 1 přistání na LKPO (vztahuje se na beton i trávu).
Poplatek se rozděluje podle typu a tonáže letadla.
3.2

Parkovací poplatky

Parkování letadla na odbavovacích plochách - do MTOW 2 t za
hodinu (první dvě hodiny zdarma)

8,00

Parkování letadla na odbavovacích plochách - nad MTOW 2 t za
hodinu (první dvě hodiny zdarma)

12,00

Parkování letadla v hangáru - do MTOW 2 t za každý den

250,00

Parkování letadla v hangáru - nad MTOW 2 t za každý den

400,00

Výše uvedené ceny parkování na odstavných plochách platí pouze pro parkování do 3 dnů.
Cena dlouhodobého parkování bude stanovena na základě smluvního vztahu.
3.3

Poplatky za použití letiště cestujícími

Vnitrostátní let - poplatek za cestujícího při obchodní dopravě (odlet)

80,00

Mezinárodní let - poplatek za celní a pasové odbavení za osobu
(odlet)

100,00

Mezinárodní let - Poplatek za bezpečnostní odbavení cestujících (za
osobu) (odlet)

200,00

3.4

Ostatní

Poplatek za prodloužení provozní doby (za hodinu)

496,00

Poplatek za zvýšení požární kategorie 3 a 4 (za hodinu)

496,00

Handling - použití vlečného zařízení včetně vozidla, řídící odbavovací
496,00
plochy, vozidlo FOLLOW ME (za hodinu)
Poplatek za odstranění sněhu na pohybových plochách (za hodinu)

4000,00

Další služby jsou uvedeny v platném ceníku na webových stránkách
www.prerov-airport.cz/index.php?id=122.
Konec kapitoly
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