
KOORDINAČNÍ DOHODA 
uzavřená dle požadavků a ustanovení leteckého předpisu L 11 Dodatek S 


mezi společností:


Letiště Příbram s.r.o. 
Skalka 39, 261 01  Drásov

IČ: 274 21 821

Provozovatelem veřejného vnitrostátního letiště Příbram (LKPM)

Zastoupenou manažerkou: Klárou Lieblovou

(dále jako provozovatel letiště LKPM)


a společností:


XXXX 
Adresa:

IČ:

Zastoupená:

(dále jako uživatel letiště LKPM)


1. Úvodní ustanovení 

1.1. 	 Letiště Příbram s.r.o. je na základě platného provozního povolení provozovatelem 
veřejného vnitrostátního letiště - letiště Příbram (LKPM).


1.2. 	 Potřeba této koordinační dohody vyplývá z požadavků a ustanovení leteckého předpisu 

L 11 Dodatek S - Poskytování informací známému provozu na letištích, kde nejsou poskytovány 
ATS.


1.3. 	 Každý subjekt působící na LKPM musí mít souhlas provozovatele letiště, pokud jeho 
činnost není omezena na jednotlivé přílety a odlety v provozní době. Tento souhlas provozovatele 
letiště je udělen uzavřením této koordinační dohody.


1.4. 	 Účelem této koordinační dohody je zajištění efektivní spolupráce mezi provozovatelem 
letiště a dalším subjektem působícím na LKPM a to především v oblasti zajištění bezpečnosti 

a plynulosti leteckého provozu.


1.5. 	 Provozní doba LKPM: 

1 APR - 31 OCT: MON - FR 0600 - 1600 (UTC), SAT, SUN, HOL 0800 - 1600 (UTC) jinak O/R

1 NOV - 31 MAR: MON - FR 0800 - 1400 (UTC) jinak O/R


2. Podmínky pro letový provoz na LKPM a v ATZ LKPM 

2.1. 	 Podmínky pro letový provoz letadel na LKPM a v ATZ LKPM řeší Letištní řád LKPM, jehož 
důležitá ustanovení jsou publikována ve VFR příručce a v této koordinační dohodě.


2.2. 	 Provoz v publikované provozní době letiště nevyžaduje koordinaci. Souhlas provozovatele 
letiště se požaduje, pokud provoz vyžaduje odchylky od letištního řádu nebo od obvyklých 
postupů, dále při pořádání soustředění, sletů a jiných akcí, které znamenají neobvyklé zvýšení 
intenzity provozu nebo koncentraci osob či letadel na letišti. 




2.3.  	 Služba RADIO je zabezpečena v publikované provozní době a dále na vyžádání v souladu 
s článkem 1.3 dodatku S - Poskytování informací známému provozu na letištích, kde nejsou 
poskytovány ATS, vydaná jako příloha předpisu L 11 včetně změn.


2.4.	 Dispečer služby RADIO nebo vedoucí letového provozu je oprávněn ukončit provoz nebo 

z něj vyloučit osobu či letadlo, pokud jsou porušena ustanovení této koordinační dohody, 
leteckých či obecných předpisů nebo je jinak ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu. 


3. Odlety a přílety 

3.1.	 Velitel letadla se řídí příslušným zněním letištního řádu a leteckých předpisů. Mimo 
publikovanou provozní dobu, kdy není ustavena služba RADIO, provádějí velitelé letadel hlášení 
poloh naslepo na frekvenci Příbram RADIO. V době, kdy není poskytována služba RADIO, 
neodpovídá provozovatel letiště za provozuschopnost letiště.


3.2. 	 Vzhledem k silnému para provozu je nutné počítat v případě nutnosti s omezením provozu 
na nezbytně nutnou dobu. Problematiku řeší operativně služba RADIO, VLP nebo zástupce 
provozovatele. Uživatel je povinen seznámit další uživatele - piloty svých letadel, s činností 

a postupy při para výsadcích (např. cestou účasti na zimním školení).


4. Hlášení posádek, odlety a přílety, stání letadel 

4.1. 	 Pilot letadla, který přilétává v provozní době letiště, musí oznámit službě RADIO, 
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 RADIO, osobně 
nebo radiotelefonicky imatrikulaci letadla, jméno velitele letadla, jeho další zamýšlenou činnost, 
letiště přistání a počet osob na palubě.


4.3. 	 Při místní letové činnosti pilot oznamuje pouze imatrikulaci letadla, jméno velitele letadla,  
jeho další zamýšlenou činnost a počet osob na palubě.


4.4.	 V době, kdy není obsazené stanoviště RADIO (není ustanovena služba poskytující 
informace), provádějí velitelé letadel hlášení “naslepo” na kmitočtu Příbram RADIO 118,755 MHz.


4.5.	 Přidělování stání letadel zajišťuje dispečer služby RADIO.


5. Postupy pro vyhlašování provozních omezení a změn provozních podmínek na LKPM 

5.1. 	 Provozovatel LKPM je povinen informovat o provozních omezeních a změnách provozních 
podmínek vydáním NOTAMů, případně publikováním změny ve VFR příručce.

    

5.2. 	 Provozovatel LKPM může v případě nepříznivých meteorologických podmínek a v období 
bezprostředně navazujícím, případně z jiných vážných důvodů, provoz na LKPM omezit, případně 
zcela zakázat.


6. Pohyb vozidel a osob po pohybové ploše LKPM, využívání manipulačních ploch LKPM 

6.1. 	 Provozovatel letiště Příbram vydal směrnice, které upravují pohyb letadel, osob a vozidel 
na LKPM (Směrnice č. 3/2016) a rovněž upravují využívání manipulačních ploch na LKPM 
(Směrnice č. 1/2016). 




6.2. 	 Provozovatel letadla (sportovního létajícího zařízení) je povinen prokazatelně poučit a 
seznámit všechny osoby, kterým umožní vstup do neveřejného prostoru LKPM, s obecnými 
zásadami pohybu v neveřejném prostoru letiště a s výše uvedenými směrnicemi. Provozovatel 
letadla (sportovního létajícího zařízení) je odpovědný za pohyb těchto osob v neveřejném prostoru 
letiště.


7. Poplatky 

7.1.	 Přistávací poplatky na letišti Příbram (LKPM), jejich výši a způsob výběru řeší směrnice 
provozovatele LKPM (Směrnice č. 2/2016).


8. Všeobecná ustanovení 

8.1. 	 Zodpovědná osoba provozovatele letadla (sportovního létajícího zařízení) je povinná a 
zavazuje se prokazatelně seznámit s obsahem této koordinační dohody všechny další jednotlivé 
osoby. Tyto osoby jsou povinné dodržovat ustanovení koordinační dohody a jsou touto dohodou 
vázány.


8.2. 	 K prodloužení platnosti koordinační dohody nemusí dojít automaticky, zejména pak

v případě, že v uplynulém období docházelo ze strany uživatele letiště LKPM k porušování 
ustanovení této dohody, k porušování letištního řádu a obecně platných leteckých předpisů a 
směrnic.


8.3. 	 Koordinační dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.


8.4.	 Tato koordinační dohoda nahrazuje koordinační směrnici, kterou účastníci této koordinační 
dohody v minulosti uzavřeli. 


V …………………….., dne ……….….. 2023		             V Příbrami, dne ………………….. 2023


___________________________________	 	 ___________________________________

	        Jméno, příjmení	 	 	 	   	        Klára Lieblová

	            společnost	 	 	 	                 manažerka LKPM


