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1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1 Odklízení sněhu není zajišťováno.

1.2 V době místního letového provozu aeroklubu je zřizováno Poskytování informací
známému provozu.

1.3 Okruhy
- RWY 08R/L - pravý i levý, podle aktuální provozní situace a podle pokynů

Poskytování informací známému provozu;
- RWY 26R/L - pravý i levý, podle aktuální provozní situace a podle pokynů

Poskytování informací známému provozu.

1.3.1 Nadmořská výška okruhů je 2350 ft / 720 m.

1.4 Souběžný provoz na paralelních drahách je zakázán!

1.5 Přejíždění mezi dráhami se zvýšenou opatrností a při rádiovém spojení.

1.6 Hluková omezení

1.6.1 Jsou zavedeny postupy pro snížení hlukové zátěže. Je žádoucí nepřelétávat oblasti
citlivé na hluk (obce Koterov, Letkov, Božkov a Starý Plzenec) ve výšce méně jak
1000 ft / 300 m AGL ve vzdálenosti 600 m od souvislé zástavby.

1.6.2 Po vzletu z RWY 26R/L provést stoupání mimo oblasti citlivé na hluk (Koterov a Božkov)
kurzem dráhy do výšky minimálně 500 ft / 150 m AGL a souběžně s železniční tratí Plzeň
– České Budějovice mimo obydlenou zástavbu pokračovat do 2. okruhové zatáčky
severního nebo jižního okruhu. Při vzletu z RWY 08R/L stoupat mimo zástavbu obce
Letkov a nepřelétávat Tymákov pod výškou 1000 ft / 300 m.

1.7 Tvar ATZ není standardní. Východní hranice ATZ je tvořena spojnicí Ejpovice nádraží
- Mokrouše, která tvoří hranici s ATZ letiště Rokycany.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1 V letním období intenzívní provoz kluzáků.

2.2 Na letišti je prováděna akrobacie i mimo provozní dobu a mimo hranice ATZ.

2.3 Na letišti je poskytována hasičská a záchranná služba kategorie 1. Přílety a odlety
letadel s délkou trupu nad 9 m a šířkou nad 2 m nutno ohlásit provozovateli pro navýšení
kategorie hasičské a záchranné služby.

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1 Přistávací poplatky

Do 2,5 tuny MTOW 200,00

3.2 Parkovací poplatky

NIL
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3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL
Konec kapitoly


