Ceník služeb na městském letišti Olomouc

Druhy poplatků:
Vnitrostátní provoz

Kč bez DPH

Kč s DPH

1)

Přistávací poplatek pro letadla s hmotností větší
než 450 kg

67,- /t

80,-/t

2)

Přistávací poplatek pro letadla s hmotností do
450 kg (resp. 472,5 kg vybavených záchranným
systémem)

50,- /let.

60,-/let.

151,- /t

181,-/t

336,-

403,-

8,- /t

10,-/t

84,- /noc

101,-/noc

210,- /noc

252,-/noc

8) Poplatek za použití hangáru mimo dobu uvedenou
v bodě 7

71,- /h/t

85,-/h/t

9) Provoz zemědělského letadla z ML

168,- /h

202,-/h

10) Využití plochy pro provoz leteckých modelů na
osobu,(soutěže pořádané Domem dětí a mládeže
bezúplatně)

50,- /den

60,-/den

336,- /rok

403,-/rok

504,- /h

605,-/h

Mezinárodní provoz:

3) Přistávací poplatek pro všechny druhy letadel

4) Za každé započaté celní a pasové odbavení letadel

Vnitrostátní i mezinárodní provoz :

5) Parkovací poplatek za každou započatou hodinu
první 3 hodiny zdarma
6) Parkovací poplatek za parkování v době od západu
slunce do 07,00 LMT
7) Poplatek za použití hangáru v době od západu
slunce ( SS ) do 07,00 LT příštího dne

11) Využití plochy pro provoz leteckých modelů na
osobu – celoroční poplatek
12) Otevření letiště mimo publikovanou dobu

Ceník vstupuje v platnost od 1.1.2010

13) Výcvikové lety a let. práce mimo činnost uvedenou
v položce 9

202,- /h

242,- /h
50% částky
vypočtené podle
pol. 5

3 600,- / rok

4320,-/rok

20 000,- /rok
30 000,-/rok
40 000,- /rok
50 000.- /rok

24 000,36 000,48 000,60 000,-

14) Dlouhodobé parkování na odstavných plochách,
(více než 48 hod)
Roční poplatky:
15) Využití ML pro provoz letadla majitelemprovozovatelem
( v případě, že provozovatel letadla vlastní více jak
jedno letadlo a smluvně hangáruje v objektech ML,
platí jen za 1 letadlo)
16) Hangárování v objektech W1, W2 (roční poplatek)
kategorie A
kategorie B
kategorie C
kategorie D
17) Hangárování v podvěsu v objektech W1, W2 (roční
poplatek)

50% částky
vypočtené podle
pol.16
25% ceny
vypočtené
podle pol.5

18) Celoroční parkování na vyhrazených plochách

Handlingové služby
( mezinárodní i vnitrostátní lety)
19) Odvoz cestujících a posádky vozidlem správy
letiště

20,- /km

24,-/km

20) Úklid a umytí letadla

303,- /t

364,-/t

21) Očištění letadla od sněhu nebo námrazy

303,- /h

364,-/h

22) Ubytování v prostorách letiště (max. 4 lůžka)

67,- /lůž.

80,-/lůž.

100,-

120,-

252,- /h

302,-/h

168,- /den

202,-/den

23) Plnění LPH, manipulační poplatek za příjezd
cisterny k letounu
24) Sazba za 1 hod. práce pracovníka Správy letiště
při údržbě a opravách letounu cizího
provozovatele (odběratele)
25) Pronájem zasedací místnosti v odbavovací hale
pro společenské akce (úklid není v ceně)

Ceník vstupuje v platnost od 1.1.2010

Poznámky:
Pozn.1) Do kategorie A jsou zahrnuta i všechna ostatní SLZ(sportovní létající zařízení) a
obslužné zařízení, pokud žádný rozměr obslužného zařízení nepřekročí hodnoty 2x3x6m
Pozn.2) Zařazení do příslušné kategorie se provede výpočtem podle formule

L *G
100
kde

L je rozpětí letadla nebo průměr rotoru nebo charakteristický rozměr v [ m ]
G je MTOW nebo maximální letová hmotnost (SLZ) v [ kg ].

Podle výsledné hodnoty se provede zařazení letadla do kategorie podle následující tabulky :
kategorie
A
B
C
D

Ceník vstupuje v platnost od 1.1.2010
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