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1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1 Po dlouhotrvajících deštích letiště nezpůsobilé.

1.2 V zimě není zajišťováno odklízení sněhu.

1.3 Letiště se nachází pod LKTRA78.

1.4 Letištní okruhy
- RWY 18 - pravé okruhy
- RWY 36 - levé okruhy
- RWY 08 - pravé okruhy
- RWY 26 - levé okruhy

1.4.1 Výška letu po okruhu je 2300 ft / 701 m AMSL.
V případě aktivního LKTRA78 je výška letu po okruhu 2000 ft / 610 m AMSL.

1.5 Při přistávání nutná zvýšená pozornost s ohledem na výskyt okolních překážek -
vysokých stromů.

1.5.1 Při přistávání na RWY 26 a při vzletu z RWY 08 je nutno dbát na dodržení bezpečné
výšky nad překážkami - stožáry v areálu Jihočeských dřevařských závodů (prostor mezi
dálnicí D3 a silnicí E55).

1.5.2 Pozor na možný provoz modelářů severně od prahu RWY 08.

1.6 Postupy pro omezení hluku

1.6.1 Po vzletu z RWY 36 se v bezpečné výšce vyhnout městu Soběslav vlevo.

1.6.2 Po vzletu z RWY 18 se vyhnout obci Dráchov.

1.6.3 Po vzletu z RWY 26 se vyhnout obci Čeraz vlevo.

1.7 Mimo provozní dobu jsou přílety na AD LKSO povoleny jen po předchozí konzultaci s
provozovatelem AD (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1 Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m nebo maximální šířkou
trupu větší než 2 m je povolen pouze po předchozí domluvě s provozovatelem letiště
(zajištění záchranné a protipožární služby).

2.2 Poskytování informací známému provozu v českém jazyce.

2.3 Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce pouze na vyžádání
předem.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1 Přistávací poplatky

Za tunu MTOW 60,00
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3.2 Parkovací poplatky

Za letadlo a den 100,00

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL
Konec kapitoly


