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1

PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1

AD LKZL je neveřejné letiště. Pro všechny přílety a odlety včetně letištních letů je třeba
obdržet písemné povolení provozovatele letiště. Písemné žádosti o povolení zasílat
(viz. bod 5) nejméně 24 hod předem v pracovních dnech.
Žádost musí obsahovat:
a) typ letadla,
b) registrační značku,
c) název a adresu provozovatele,
d) datum a čas příletu,
e) datum a čas odletu,
f) účel letu,

1.2

Na AD jsou povoleny tyto lety: dopravní stanovených provozovatelů, zkušební a
ověřovací, výcvikové (základní výcvik není povolen).

1.3

Letištní okruhy

1.3.1

Okruhy provádět na západ.

1.3.2

Výška letu po okruhu je 2000 ft/610 m AMSL.

1.4

Překážky v prostoru přiblížení a po vzletu z RWY 17 a RWY 35 představují zhoršené
možnosti pro řešení situace v případě poruchy pohonné jednotky.

1.5

Překážky v prostoru letiště:
a) v prostoru přiblížení a vzletu nejsou žádné stálé překážky zasahující do roviny
se sklonem 1:20, objekty zástavby v blízkosti letiště jsou vyznačeny denním
překážkovým značením;
b) překážky v prostoru přiblížení okruhem a na letišti:
Překážka

Nadmořská výška

Značení

Zeměpisné souřadnice

komín

316 m

denní a noční

49 12 22 N 017 31 22 E

komín

357 m

denní a noční

49 12 19 N 017 31 20 E

2

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2.1

Poskytování informací známému provozu lze zajistit po dohodě s provozovatelem AD
pouze v pracovní dny 0600 - 1430 (0500 - 1330). O/R 24 HR předem.

3

POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

Uvedené ceny jskou v Kč.
3.1

Přistávací poplatky

Letadlo (bez omezení MTOW)

VFR příručka - Česká republika

100,00
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Parkovací poplatky

Na odbavovacích plochách (bez omezení MTOW)

50,00

Výše uvedená cena je za parkování po dobu max. 1 dne v provozní době letiště. Dlouhodobé
parkování na provozních plochách není povoleno.
3.3

Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL. Přeprava cestujících není povolena.
3.4

Ostatní

Prodloužení provozní doby (za 1 hodinu): 500,00
Konec kapitoly

VFR příručka - Česká republika

