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1

PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1

V zimním období není zajištěno odklízení sněhu.

1.2

Vzhledem k travnatému povrchu RWY možnost omezení po větších deštích.

1.3

RWY 09 je možno pro vzlet použít pouze se souhlasem dispečera Poskytování
informací známému provozu. Při vzletu z RWY 09 točte doleva na kurz 045°, při vzletu
z 24 doprava na kurz 270° z důvodu vyhnutí se obcím.

1.4

V Letištní provozní zóně (ATZ) oblétávat zástavbu s odstupem 300 m nebo ve výšce
MNM 2 625 ft/ 800 m AMSL.

1.5

Provoz sportovních létajících zařízení a volných balónů povolen pouze po předchozím
souhlasu provozovatele AD.

1.6

Severně od RWY 06/24 možný provoz modelářů.

1.7

Letištní okruhy:
- RWY 06, 09 - levé
- RWY 24, 27 - pravé
kluzáky
- RWY 06, 09 - pravé
- RWY 24, 27 - levé

1.7.1

Výška letu po okruhu je 2460 ft/750 m AMSL.

1.8

Hluková omezení

1.8.1

Z hlukových důvodů je denní počet startů omezen na 80 a koordinován provozovatelem
AD.

1.8.2

Vlečné letouny nesplňující hlukové požadavky provozovatele AD mohou provozovat
pouze s jeho souhlasem.

1.9

Překážky
- Ochranné pásmo zdroje pitné vody a WDI 100 m severozápadně od TWR.
- Cesta vně hranice letiště s pohybem osob a vozidel.

1.10

Zákaz provozu letadel bez obousměrného radiového spojení. Přílety a odlety bez rádia
možné pouze po dohodě s dispečerem Poskytování informací známému provozu při
dodržení stanovených postupů.

1.11

Vlečení transparentů na letišti. Místo pro zachycení a odhození transparentů mezi
stanicí leteckých pohoných hmot a RWY 09/27.

1.12

Komunikace v obou předpolích letiště musí být při vzletu a přistání přelétávány v
minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.

1.13

Místní letová činnost tj. lety po okruhu a další činnost v ATZ (mimo odlety a přílety) je
povolena pouze:
- v pracovní dny od 5:30 (6:30) UTC do 19:00 (20:00) UTC;
- v sobotu, neděli a svátek od 7:00 (8:00) UTC do 18:00 (19:00) UTC;
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- do SS, pokud je dříve.

2

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1

Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání 24 HR
předem.

2.2

Celní a pasové odbavení
a) vyžádání u provozovatele musí obsahovat následující údaje:
datum letu, předpokládanou hodinu příletu- odletu, let odkud-kam, poznávací
značku letadla a počet posádky a cestujících.
b) nebude propuštěno obchodní zboží a neobchodní zboží nad hodnotu 6000 Kč.

2.3

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).

2.4

Informace a nařízení provozovatele AD jsou k dispozici na www.lkbe.eu.

3

POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1

Přistávací poplatky

Za letoun do 1500 kg MTOW

60,00 (75,00)

Za letoun nad 1500 kg MTOW

130,00 (180,00)

Ultralehká letadla, motorizované kluzáky

35,00 (45,00)

Kluzák

25,00

Sazby jsou včetně DPH.
Sazby v závorce platí pro období 1 NOV - 31 MAR.
3.2

Parkovací poplatky

do 7 HR

60,00

ultralehká letadla do 7 HR

35,00

od 7 HR do 24 HR

120,00

každý další den

60,00

Sazby jsou včetně DPH.
3.3

Poplatky za použití letiště cestujícími
NIL

3.4

Ostatní

Poplatek za odbavení mezinárodního letu je předmětem dohody s provozovatelem letiště.
Konec kapitoly
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