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1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1 Provozuschopnost pohybových ploch

1.1.1 S ohledem na travnatý povrch je možno po delších deštích očekávat snížení
provozuschopnosti pohybových ploch.

1.1.2 V zimním období není zajištěno odklízení sněhu.

1.2 AD se nachází v blízkosti MTMA Čáslav.

1.3 Letištní okruhy

1.3.1 Okruhy provádět vždy jižním směrem od RWY.

1.3.2 Výška letu po okruhu je 2500 ft / 760 m AMSL.

1.4 Protihlukové postupy

1.4.1 Při letu po letištním okruhu nepřelétávat nad obcemi Poděbaby, Březinka, Hurtova
Lhota, Šmolovy, Svatý Kříž a zástavbou v blízkém okolí vlakové stanice Dolík.

1.4.2 Provoz vlečných letounů pouze po předchozí konzultaci s provozovatelem.

1.5 Přílet/odlet letadel bez obousměrného radiového spojení pouze po předchozí dohodě
s provozovatelem.

1.6 Mimo provozní dobu jsou přílety povoleny pouze po předchozí konzultaci s
provozovatelem (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

1.7 Výcvikové lety po okruhu cizích provozovatelů pouze se souhlasem provozovatele a v
provozní době letiště.

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

1.9 V prostoru severně RWY provoz rádiem řízených leteckých modelů.

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

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1 Překážka (stožár) v poloze 49 35 52 N 015 32 58 E, HGT 50 m AGL, ELEV 455 m
AMSL. Denní a noční značení. Dbejte zvýšené opatrnosti.

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

2.3 Žádost o celní a pasové odbavení musí být zaslána provozovateli letiště
prostřednictvím webové aplikace nebo formulářem dostupným na internetových
stránkách provozovatele. Zaslání této žádosti nezbavuje velitele letadla povinnosti
podání Žádosti o provedení hraniční kontroly.
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3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1 Přistávací poplatky

Vnitrostátní lety (za tunu MTOW) 100,00

3.2 Parkovací poplatky

Stání letadel a SLZ na vyhrazených plochách (za noc) 100,00

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

Vnitrostátní lety (za cestujícího) 100,00

Konec kapitoly


