KOORDINAČNÍ DOHODA - SMLOUVA
_____________________________________________________
Uzavřená dle požadavků a ustanovení leteckého předpisu L 11 Dodatek N mezi:
Provozovatelem neveřejného mezinárodního a veřejného vnitrostátního letiště
Havlíčkův Brod (AD LKHB):
Aeroklub Havlíčkův Brod
Horní Papšíkov 125
580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupen:
odpovědnou osobou za provozování letiště
Vedoucí leteckého provozu: Jaroslav Petrů
Předseda Aeroklubu: Ing. Milan Janeček
a
Provozovatelem letadla /sportovního zařízení ( majitelem letadla, nebo SLZ ):
...........................................

...........................................

1. Úvodní ustanovení
1.1. Aeroklub Havlíčkův Brod je na základě platného provozního povolení
provozovatelem neveřejného mezinárodního a veřejného vnitrostátního letiště Havlíčkův
Brod.
1.2. Potřeba této koordinační směrnice vyplývá z požadavků a ustanovení předpisu L 11
Dodatek N - Letištní informační služba (AFIS ).
1.3
Každý subjekt působící na AD LKHB musí mít souhlas provozovatele letiště, podle §
83 písmeno f) Zákona č. 49/1997 o civilním letectví.
1.4. Účelem této koordinační dohody je zajištění efektivní spolupráce mezi
provozovatelem letiště a dalším subjektem působícím na AD LKHB a to především v oblasti
zajištění bezpečnosti a plynulosti leteckého provozu.
1.5.

Provozní doba AD LKHB : SAT, SUN, HOL 0700 - 1400 UTC, jinak O/R HO
2. Podmínky pro letový provoz na AD LKHB a v ATZ AD LKHB.

2.1. Podmínky pro letový provoz letadel na AD LKHB a v ATZ AD LKHB řeší Letištní
řád AD LKHB, jehož důležitá ustanovení jsou publikována v AIP ČR VOL III a koordinační
dohodě.
2.2. Každý subjekt působící na AD LKHB je povinen nahlásit a dohodnout svoji
předpokládanou činnost s dispečerem AFIS, nebo členem výboru AK Jeho prostřednictvím

budou informováni ostatní účastníci letištního provozu.
2.3.
Pokud není poskytována služba AFIS smí být v zóně ATZ LKHB prováděná letová
činnost maximálně s jedním letadlem, aerovlek je v této souvislosti považován za jedno
letadlo, nesmí být prováděn výcvik k získání průkazu způsobilosti pilota letounů, SLZ nebo
vrtulníků, nesmí se provádět výsadkové lety a nesmí se provádět vzlety navijákem. Při
činnosti dvou a více letadel v zóně ATZ LKHB mimo publikovanou dobu služby dispečera
AFIS, JE NUTNO tuto službu zajistit tak jak ji stanovuje předpis L2. Služba mimo
publikovanou dobu, bude pro ostatní provozovatele zajištěna za úhradu.
2.4.
Pokud bude chtít letecký provozovatel mimo publikovanou dobu na letišti Havlíčkův
Brod zahájit výcvik k získání průkazu způsobilosti pilota letounů, SLZ nebo vrtulníků,
výsadkové lety a vzlety navijákem, je povinen o službu AFIS požádat 24 hodin předem a
zaplatit příslušný poplatek dle publikovaného ceníku provozovatele letiště. Tento poplatek je
splatný 24 hodin před plánovanou činností.
Letecký provozovatel může požádat o službu AFIS i těsně před plánovanou činností,
provozovatel letiště pak rozhodne, zda bude schopen službu AFIS zajistit nebo ne. V tomto
případě bude pak poplatek uhrazen před zajištěním služby AFIS.
2.5.
Letiště je vymezené pomezními značkami ve smyslu ustanovení 5.5.8.předpisu L14
Letiště.
3, Odlety a přílety
Velitel letadla se řídí příslušným zněním letištního řádu, leteckých předpisů a pokyny
dispečera AFIS. V době kdy není ustavena služba AFIS provádějí velitelé letadel hlášení
poloh naslepo na frekvenci Brod INFO. V době, kdy není poskytována služba AFIS,
nezodpovídá provozovatel letiště za provozuschopnost letiště.

4. Hlášení posádek, odlety a přílety, úhrada přistávacích poplatků.
4.1. pilot letadla který přilétává v provozní době letiště musí oznámit službě AFIS,
radiotelefonicky nebo osobně po přistání, imatrikulaci letadla, jméno velitele letadla, letiště
vzletu a počet osob na palubě.
4.2. pilot letadla který odlétává v provozní době letiště musí oznámit službě AFIS, osobně
nebo radiotelefonicky, imatrikulaci letadla, jméno velitele letadla, letiště přistání a počet osob
na palubě.
4.3. při místní letové činnosti pilot oznamuje pouze imatrikulaci letadla, jméno velitele
letadla a počet osob na palubě.
4.4. letecký provozovatel nahlásí provozovateli letiště jednou za čtvrtletí počty vzletů a
přistání na letišti Havlíčkův Brod za účelem statistiky letiště.

5. Postupy pro vyhlašování provozních omezení a změn provozních podmínek na
AD LKHB.
5.1. Provozovatel AD LKHB je povinen informovat o provozních omezeních a změnách
provozních podmínek vydáním NOTAMů, případně publikováním změny v Letecké
informační příručce AIP ČR VOL III.

5.2. Provozovatel AD LKHB může v případě nepříznivých meteorologických podmínek
a v období bezprostředně navazujícím, provoz na AD LKHB omezit, případně zcela zakázat
tak, aby nedocházelo k poškozování travnaté plochy AD LKHB.
6. Pohyb vozidel a osob po pohybové ploše AD LKHB.
6.1. Provozovatel letadla (sportovního zařízení) bere na vědomí, že pohyb vozidel po
pohybové ploše RWY AD LKHB je zakázán.
6.2. Provozovatel letadla (sportovního zařízení) je povinen poučit a seznámit všechny
osoby, kterým jako návštěvě své osoby umožní vstup do prostoru AD LKHB s obecnými
zásadami pohybu po ploše letiště. Provozovatel letadla (sportovního zařízení) je odpovědný
za pohyb těchto osob po ploše letiště.
7. Všeobecná ustanovení.
7.1. Zodpovědná osoba provozovatele letadla (sportovního zařízení) je povinná
prokazatelně seznámit s obsahem této koordinační dohody všechny další jednotlivé osoby..
Tyto osoby jsou povinný dodržovat ustanovení koordinační dohody a jsou touto dohodou
vázány.
7.2. K prodloužení platnosti koordinační dohody nemusí dojít automaticky, zejména pak
v případě, že v uplynulém období docházelo ze strany uživatele k porušování ustanovení této
dohody, k porušování letištního řádu a obecně platných leteckých předpisů a směrnic.
7.3. Koordinační dohoda se uzavírá na dobu určitou a to ode dne uzavření dohody do
31.12.daného roku. Prodloužení platnosti koordinační dohody je možné provést oboustranně
podepsaným písemným dodatkem.
8. Poplatky
6.1.

Poplatky vždy hradí uživatel letadla (sportovního zařízení).

6.2
Poplatky budou hrazeny na základě faktur vystavených provozovatelem AD LKHB
Čtvrtletně, případně 1x za kalendářní rok a dle ustanovení obsažených v AIP ČR GEN 4.1 –
9.

V Havlíčkově Brodě dne ……………..
Provozovatel AD LKHB

…………………

Provozovatel letadla (sportovního zařízení)

………………..

