Žádost o zápis do rejstříku ploch
pro vzlety a přistání SLZ
Provozní řád plochy pro vzlety a přistání SLZ
s pravidelným provozem
Letecká amatérská asociace ČRKe Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel+fax: 02/71085 270
www.laacr.cz, e-mail: koubik@laacr.cz

1) název plochy:









vyplňte hůlkovým písmem, prosím !!!

Provozovatel plochy
2) jméno – obchodní jméno firmy
4) telefon



3) adresa provozovatele plochy
5) fax





6) e-mail, www


7) telefon/fax TWR


8) lékařská služba

9) odpovědný zástupce provozovatele - jméno, vztah k provozovateli, telefon (fax, e-mail)

10) další spojení (kontaktní osoby, telefon, fax, e-mail, www, komunikace v cizích jazycích ...)


Základní údaje o ploše
11) umístění plochy

12) ICAO značka

13) ELEV - nadmořská výška
(nejvyššího bodu plochy)
metry  
stopy  
14) magnetická deklinace
    /rok měření

 15) ARP – vztažný bod letiště 
 (ve WGS 84, přesnost na vteřiny stupně)
N

°

’

”   E

°

’

”
þ Přiložen protokol o zaměření   ANO /  NE
16) charakter plochy
¨ veřejná plocha  ¨ neveřejná plocha
17) sezónní použitelnost
 
18) provozní doba
(čas UTC, je-li stanovena)

19) dopravní spojení na plochu

20) meteorologické podmínky (omezení, výstrahy ...)

21) hranice místního letového prostoru


Radiospojení – letové provozní služby
22) základnová stanice s povolením 
(povolení zřízení základnové radiostanice uděluje správa radiokomunikací, kmitočet přiděluje Ministerstvo dopravy ČR)
volací znak
kmitočet
jazyk




Dráhový systém VPD, VPP – fyzikální vlastnosti
24) VPD
25) rozměry (délka x šířka – v metrech)
26) únosnost
27) povrch
označení
magnetický směr
VPD
VPP

VPD
VPP










































28) okruhy


30) Vstupní a výstupní body (jsou-li stanoveny)
název
souřadnice (WGS 84)
název
souřadnice (WGS 84)





Služby poskytované provozovatelem
31) dostupná paliva

32) dostupné oleje

33) hangárování

34) ubytování

35) občerstvení

36) ostatní služby (opravy, letecká škola, pronájem letadel, jiné aktivity ...)

37) poplatky


38) Letová omezení, překážky v okolí letiště, hlukové postupy
letová omezení v prostoru plochy, nebezpečné jevy, hlukové omezení, zvláštní postupy, omezení související s polohou letiště v blízkosti řízených, omezených nebo zakázaných prostorů, postupy pro pohyb letadel na provozní ploše, na okruhu

další informace


39) Přílohy provozního řádu nezbytné k registraci plochy
þ Podrobný nákres – situace (přístupové cesty, pohyb osob a dopravních prostředků, parkování vozidel a pod.)
NEZAPOMEŇTE ZAKRESLIT:
dráhový systém a umístění provozních budov (VPP, VPD - RWY + TWY – rozměry, směr, vzájemnou polohu, označení, popř. nadmořské výšky prahů RWY v případě většího výškového rozdílu), APN – stojánky, směr severu, umístění silnic, cest, vodních toků, vztažného bodu letiště ARP, parašutistického kruhu, větrný pytel, ohlašovny letových a provozních služeb [C], vytyčovacího čtverce [ T ], hustší výskyt stromů (s rozdělením na jehličnany a listnáče), kóty vyšších kopců, letištní budovy (především TWR, FUEL, HANGAR, MET), jiné výškové překážky či význačné orientační body v terénu (komín, vysílač, kopec, hrad a pod.) a jejich vzdálenost od letiště pro určení dohlednosti, ostatní potřebné informace, měřítko, směr severu.
þ Mapa prostoru (nejlépe měřítko 1:50 000, se zakreslenými ochrannými pásmy – jsou-li stanovena)

þ Mapa 1:200 000 s vyznačením místa letiště a jeho pracovních prostorů

þ Koordinační směrnice (v případě, že prostor používá více provozovatelů, nebo prostor zasahuje do zóny AFIZ)

40) Potvrzení inspektora LAA o správnosti údajů uvedených v letištním řádu
inspektor

dne, podpis, razítko


41) Potvrzení nezbytná k registraci plochy
þ Územní rozhodnutí o využití území nebo o změně ve využití území
¨ ANO / ¨ NE
þ Souhlas majitele plochy nebo dalšího provozovatele, výpis z katastru nemovitostí 
¨ ANO / ¨ vlastník plochy
þ Povolení zřízení základnové radiostanice, přidělení kmitočtu, hlavní radiooperatér,
je-li zřízena
¨ ANO / ¨ NE

42) Tento provozní řád zpracoval:
jméno, funkce na letišti


kontakt (telefon, fax, e-mail)

datum aktuálnosti informací


Registrace plochy:
číslo registrace LAA ČR

datum registrace


registraci zpracoval, osvědčení vydal


Poznámky k vyplnění formuláře
Provozní řád plochy pro vzlety a přistání SLZ s pravidelným provozem

bod 1)
uveďte název plochy tak, jak je nejvíce znám a užíván a zároveň tak, aby odpovídal geografické poloze plochy
2) – 8)
uveďte kontakt na provozovatele plochy (poštovní adresu), telefonní čísla uvádějte včetně předvoleb a včetně poznámky kde je telefon umístěn (kancelář ve městě, přímo na letišti ...)
9)
osoba pověřená provozem plochy a organizací letového provozu (majitel plochy, správce ...)
11)
uveďte vzdálenost a zeměpisný směr plochy od význačného orientačního bodu (střed města, vesnice)
15)
souřadnice uveďte ve formátu hodiny, minuty, vteřiny (popřípadě desetiny vteřin), zaškrtněte zda přikládáte kopii protokolu o geodetickém zaměření souřadnic
16)
uveďte druh leteckého provozu, zaškrtněte zda je na ploše možný veřejný provoz či zda je jen pro vlastní potřebu provozovatele
17)
uveďte především zda-li je provozuschopnost plochy zajišťována i v zimním období, nedochází-li po dlouhotrvajících deštích k podmáčení ..
19)
autobus, vlak
20)
především nebezpečné jevy (závětří, střih větru ....)
23)
jste-li na poslechu na letecké frekvenci (či jiné – CB, radioamaterské pásmo ...) uveďte kmitočet a volací znak
24)
označení VPD vychází z jeho směru a je udáváno v desítkách stupňů (pro dráhu 248° je označení 25)
27)
tráva, tráva zpevněná rošty, asfalt ...
28)
směr a tvar okruhů, okruhová výška

* Doporučujeme vám pořídit si fotokopii formuláře před i po jeho vyplnění. Do této fotokopie budete moci zaznamenat změny, ke kterým dojde v průběhu času (v případě uvedení změn do prázdného formuláře vyplňte pouze název plochy a měněné údaje). Všechny změny nahlašte prosím neprodleně na adresu vedení rejstříku ploch nejlépe doporučeným dopisem či e-mailem.
* Informace, které uvádíte do tohoto formuláře a nechcete aby byly zveřejňovány nebo poskytovány jiným osobám (například číslo na mobilní telefon, soukromá adresa a pod.) označte, prosím, jako “důvěrné”.
* Vše co se vám do formuláře nevešlo, uveďte laskavě na zvláštní list papíru.
Požadované přesnosti a formát uváděných údajů:
nadmořské výšky – celé metry
délky – celé metry, celé stopy
souřadnice – hodiny, minuty, vteřiny
magnetické a zeměpisné směry – celé stupně
čas – hodiny, minuty – ve formátu HHMM – např. 7 hodin 20 minut ráno = 0720 (vždy používejte čas UTC – středoevropský letní čas = UTC+2 – např. 10 hodin 30 minut u nás v létě je 0830 UTC, středoevropský zimní čas = UTC+1)
datum ve formátu DD MMM RR – např. 20. října 1999 = 20 OCT 99.

Použité zkratky:

AD	letiště
ADIZ	příhraniční identifikační pásmo
AFIS	letištní letová informační služba
AGL	nad úrovní země
APN	stojánka letadel – odbavovací plocha
APP	přibližovací služba řízení
APR	duben
ARP	vztažný bod letiště
ARR	přílet
ATC	řízení letového provozu
ATIS	automatická informační služba
AUG	srpen
CAVOK	dohlednost, oblačnost a stav počasí jsou lepší nežli stanovené podmínky
CTA	řízená oblast
CTR	řízený okrsek
DEC	prosinec
DEP	odlet
E	východ
EAT	předpokl. čas přiblížení
EET	předpokl. trvání letu
ELEV	nadmořská výška
ETA	předpokl. čas příletu
ETD	předpokl. čas odletu
FEB	únor
FIC	letové inform. středisko	
FIR	letová informační oblast
FIS	letová informační služba
FL	letová hladina
FPL	letový plán
FRI	pátek
FUEL	výdejna leteckého paliva
G/A	všeobecné letectví
GEO	zeměpisný kurs
GND	země
GS	traťová rychlost
H24	nepřetržitá služba
HO	služba k dispozici podle potřeb provozu
HOL	den pracovního klidu
IAS	indik. vzdušná rychlost
ICAO	mezinárodní organizace civilního letectví
IFR	let podle přístrojů
INFO	informace
INTL	mezinárodní
JAN	leden
JUL	červenec
JUN	červen
LKP	zakázaný prostor
LKR	omezený prostor
LTD	omezený
MAR	březen
MAY	květen
MCTR	vojenský řízený okrsek
MET	meteorologický, meteorologie
METAR	pravidelná letecká meteorologická zpráva 
MON	pondělí
MSL	střední hladina moře
MTMA	vojenská TMA
MTOW	max.vzletová hmotnost
NIL	žádný, nic
NOV	listopad
O/R	na vyžádání
OCT	říjen
OPR	provozovatel
QNH	nastav. výškoměru pro získání nadmořské výšky
RDST	radiostanice
RWY	vzletová přistávací dráha
S	jih
SAT	sobota
SEP	září
SKC	jasno
SLZ	sportovní létající zařízení
SR	východ slunce
SS	západ slunce
SSR	sekund.přehledový radar
SUN	neděle
TAF	letištní předpověď
THU	čtvrtek
TMA	koncová řízená oblast
TUE	úterý
TWR	letištní řídící věž
TWY	pojezdová dráha
UTC	světový koordin. čas
VFR	let za viditelnosti
VPD	vzletová a přistávací dráha
VPP	vzletová a přistávací plocha
W	západ
WDI	ukazatel směru větru
WEN	středa
WGS84	světový souřadný systém (použ. pro GPS

