31 MAR 16 (2)

Medlánky

VFR-AD-LKCM-TEXT-1

1

PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1

Letištní okruhy
- RWY 34 levé okruhy,
- RWY 16 pravé okruhy.
Výška letu po okruhu je 2000 ft/610 m AMSL.
Při letu po okruhu nepřelétávat v malé výšce prostor Mniší Hory (ZOO Brno).

1.2

Po vzletu z RWY 16 udržujte kurz RWY do vzdálenosti přibližně 300 m od konce RWY,
potom točte doprava na kurz 285° z důvodu vyhnutí se sídlišti Komín (hlukové omezení)
a následně do kurzu 335°. Pozor na těsnou blízkost hranice CTR Tuřany přibližně 500
m od konce RWY 16, před vstupem do CTR nutno vyčkávat mimo CTR až do obdržení
povolení od stanoviště Tuřany VĚŽ - nelze bez povolení pokračovat dále ve směru RWY
16 (narušení řízeného prostoru)!

1.3

Z důvodů omezení hlukové zátěže okolí jsou povoleny lety pouze v době 0700 - 1800
UTC.

1.4

Na letišti jsou zakázány výcvikové lety motorových letounů.

1.5

Přistání na RWY 16 provádět tak, aby nejnižší část letadla nebo vlečného lana minula
komunikaci před THR RWY 16 ve výšce minimálně 15 m nad zemí.

1.6

Mimo provozní dobu jsou přílety na LKCM 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 anglickém jazyce na vyžádání předem.

3

POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1

Přistávací poplatky

Jednomotorová letadla

150,00

Vícemotorová letadla

250,00

Ultralehká letadla

100,00

Vrtulníky

250,00

3.2

Parkovací poplatky

Za každou hodinu - volná plocha

10,00

Za každou hodinu - hangár

20,00

Za 24 hodin - volná plocha

150,00

Za 24 hodin - hangár

200,00
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Poplatky za použití letiště cestujícími
NIL
Konec kapitoly

VFR příručka - Česká republika

