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1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1 Letištní okruhy
- RWY 13 pravé
- RWY 31 levé

Dodržovat vzdálenost 1 km od středů obcí Dušníky a Kleneč.

1.2 Výška letu po okruhu je 1500 ft / 457 m AMSL.

1.3 Odklízení sněhu není zajišťováno.

1.4 Postupy pro omezení hluku

1.4.1 Při příletu a odletu se vyhnout obcím Dušníky a Kleneč ve vzdálenosti minimálně 1 km
od středu obce. Lety nad Roudnicí nad Labem ve výškách pod 2500 ft/830 m jsou
zakázány z důvodu omezení hluku.

1.4.2 Lety v ATZ jen do 2200 LT. Po této době jen traťové lety (přílety a odlety).

1.5 Přílet letadla bez obousměrného rádiového spojení je možný pouze po předchozí
dohodě s provozovatelem AD.

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

1.7 Pojíždění dovoleno pouze po RWY.

1.8 Požadavky na rozsvícení RWY a TWY pro jednotlivé přílety a odlety po dohodě na
  +420 605 454 306. Cena 500 Kč/HR.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

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

2.2 Celní a pasové odbavení

2.2.1 Vyžádání u provozovatele musí být provedeno minimálně 48 HR předem a obsahovat
následující informace:

- datum letu,
- předpokládanou dobu příletu - odletu v UTC,
- letiště vzletu nebo přistání,
- poznávací značku a typ letadla,
- MTOW.

Dále jméno a příjmení, datum narození a státní příslušnost všech osob na
palubě. Bez těchto údajů nebude osoba odbavena. Žádosti s údaji je nutné
zaslat na mail odbaveni@aeroklubroudnice.cz. Příslušný formulář je k dispozici na
www.aeroklubroudnice.cz.

2.3 Severovýchodně od RWY 31/13 možný provoz leteckých modelů.
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3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

3.1 Přistávací poplatky

Ultralehká letadla 50,00
Letadla do 1 t MTOW (včetně) 75,00 (150,00)
Letadla do 2 t MTOW (včetně) 150,00 (300,00)
Letadla nad 2 t MTOW (za každou započatou tunu MTOW) 100,00

Sazby jsou včetně DPH.

Sazby v závorce platí pro období 1 NOV - 31 MAR.

3.2 Parkovací poplatky

Letadlo do 2 t (za den) 100,00
Letadlo nad 2 t (za den) 200,00

První tři hodiny zdarma

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

3.4 Ostatní

Poplatek za odbavení mezinárodního letu (za letadlo) 300,00

Konec kapitoly


