SMĚRNICE PROVOZOVATELE LETIŠTĚ PŘÍBRAM (LKPM)
č. 2/2016
Přistávací poplatky na letišti Příbram (LKPM)

1. vydání ze dne:
Účinnost od:

20.06. 2016
01.07. 2016

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

Účel

1.1

Účelem směrnice je jednoznačně definovat výši přistávacích poplatků a způsob jejich
výběru na letišti Příbram LKPM.

2.

Závaznost

2.1.

Tato směrnice je závazná pro všechny uživatele (fyzické i právnické osoby), kteří přistávají
na letišti Příbram LKPM.

2.2.

Na vyžádání provozovatele letiště je povinen uživatel, provozovatel nebo vlastník letadla
předložit ke kontrole vyúčtování přistávacích poplatků palubní deník letadla.

2.3.

Piloti jsou povinni používat výhradně publikované dráhy. Pro přílet na letiště Příbram
(LKPM) a odlet z tohoto letiště musí být zajištěno oboustranné rádiové spojení, piloti jsou
povinni i mimo provozní dobu stanoviště RADIO hlásit svou polohu a zamýšlenou činnost
„na slepo“ s ohledem na možný provoz.

2.4.

Přistání mimo vzletové a přistávací dráhy bude předmětem hlášení o události v leteckém
provozu dle předpisu L – 13.

II. VÝŠE PŘISTÁVACÍCH POPLATKŮ
1.

Základem pro výpočet přistávacích poplatků je MTOW letadla uvedená v osvědčení letové
způsobilosti.

2.

Přistávací poplatek je poplatek za jedno (1) přistání na letišti Příbram (LKPM). Vztahuje se
na asfalt i trávu.

3.

Poplatek je uveden v Kč a € včetně DPH.
(V případě platby v € se použije kurz 1 € = 25,- Kč)
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ULL- do 450 kg
A/C do 1 MTOW
A/C do 2 MTOW
A/C do 3 MTOW
A/C do 4 MTOW
A/C do 5 MTOW
A/C do 6 MTOW

50,- Kč
100,- Kč
200,- Kč
300,- Kč
400,- Kč
500,- Kč
600,- Kč

EUR 2
EUR 4
EUR 8
EUR 12
EUR 16
EUR 20
EUR 24

III. VÝBĚR POPLATKŮ

1.

Uživatel (provozovatel letadla) je povinen uhradit přistávací poplatky za uskutečněná
přistání. Nemá-li letadlo provozovatele, odpovídá za úhradu přistávacích poplatků jeho
vlastník.

2.

Úhrada přistávacích poplatků:
a) v publikované době (od 1.4. do 31.10. od 08,00 do 16,00 hod UTC, a to pouze ve dnech
pracovního volna, pracovního klidu a státem uznaných svátcích, případně při
organizovaných akcích) se přistávací poplatek hradí na stanovišti RADIO (věž v areálu
Aeroklubu Příbram),
b) mimo publikovanou dobu v pracovní době (pondělí – pátek od 7:00 hod do 15:30 hod
UTC) se přistávací poplatek hradí v kanceláři společnosti PINE, spol. s r.o. (budova zelené
tyrkysové věže proti pojezdové dráze „D“, vstup přes restauraci do 1. patra, druhé dveře
vlevo),
c) mimo publikovanou dobu a mimo pracovní dobu je evidována komunikace a pohyby
letadel zaznamenává kamerový systém. Uskutečněná přistání budou provozovatelem
letiště vyúčtována po uplynutí kalendářního měsíce, faktura bude vystavena na
provozovatele letadla podle poznávací značky letadla (tzv. „imatrikulace“), nemá-li letadlo
provozovatele, bude faktura vystavena jeho vlastníkovi. Splatnost faktury je sedm (7)
kalendářních dní. Fakturu je povinen uhradit uživatel, provozovatel nebo vlastník letadla do
termínu splatnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Účinnost

1.1.

Tato směrnice se vydává jako příkaz provozovatele letiště Příbram LKPM ve smyslu § 31
odst. 2 zák. č. 49/1997 Sb. o civilním letectví v platném znění.

1.2.

Tato Směrnice č. 2/2016 nabývá účinnosti dnem 1.7. 2016.

1.3.

Směrnici schválil: Evžen Sosna
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