SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
Aeroklub Kroměříž,z.s.
Na Hrázi 1148/6
767 01 Kroměříž
ICO 18190235
Zastoupen odpovědnou osobou za provozování letiště:
Vedoucí leteckého provozu: Miroslav Rakušan
Předseda Aeroklubu: Ing. Jan Zona
(dále jen „provozovatel“)
a

(dále jen „uživatel“)

Článek 1.
Předmět smlouvy
1.1 Předmětem této smlouvy je zajištění efektivní spolupráce při užívání letiště Kroměříž,
jako neveřejného letiště, nacházejícího se na pozemku parcelní číslo 1296/1 v obci Kroměříž,
jehož umístění je přesně specifikováno na mapě letiště (dále jen LKKM nebo letiště), která je
součástí Letištního řádu neveřejného vnitrostátního letiště Kroměříž ( dále jen Letištní řád),
mezi „provozovatelem“, kterým je Aeroklub Kroměříž,z.s, na základě platného provozního
povolení vydaného dne 15.06.1998 a „uživatelem“, který hodlá LKKM využívat pro
provozování vlastní letecké činnosti. Smlouva upravuje smluvní vztahy s ohledem na
zabezpečení povinností provozovatele neveřejného letiště plynoucích z příslušných
ustanovení zákona č. 49/1997 Sb., Zákon o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů,
prováděcí vyhlášky MDS č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, souvisejících
požadavků a ustanovení předpisu L 11- dodatek S, Letištního řádu neveřejného vnitrostátního
letiště Kroměříž, Směrnice pro poskytování informací na stanovišti „Kroměříž radio“,
Bezpečnostního programu letiště Kroměříž, Letištního pohotovostního plánu a dalších
interních směrnic provozovatele.
1.2. Uživatel prohlašuje, že je držitelem veškerých oprávnění k tomu, aby mohl využívat
LKKM pro provozování vlastní letecké činnosti v souladu s touto smlouvou, zavazuje se
LKKM využívat výlučně k provozování vlastní letecké činnosti za podmínek stanovených
touto smlouvou.

Článek 2.
Povinnosti uživatele
2.1 Uživatel se zavazuje užívat LKKM výlučně pro provozování vlastní letecké činnosti a
při jeho užívání a provádění všech letů dodržovat a řídit se :
a) Letištním řádem
b) AIP ČR
c) Platnými národními leteckými předpisy a směrnicemi pro civilní letectví ČR
d) Bezpečnostním programem letiště
e) Požárními předpisy
f) Letištním pohotovostním plánem LKKM
g) Směrnicemi pro poskytování informací na stanovišti Kroměříž RADIO
h) Ustanovení zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví v platném znění
a tak, aby činností uživatele nedocházelo ke vzniku škod na majetku nebo zdraví
provozovatele a třetích osob.
2.2 Uživatel se zavazuje provádět lety přednostně v době poskytování provozních služeb
stanoviště "Kroměříž radio".
2.3 Uživatel je povinen neprodleně oznámit provozovateli škody na vybavení LKKM,které
sám způsobil nebo zjistil, případně zjištěné porušení bezpečnostních a požárních předpisů
ostatními oprávněnými nebo neoprávněnými uživateli LKKM.
2.4
Uživatel se zavazuje nahradit zaviněnou škodu vzniklou na majetku provozovatele,
která byla způsobena v souvislosti s provozovanou činností uživatele nebo osob, které se na
činnosti uživatele podílejí.
2.5 Uživatel je povinen přijmout účinná opatření k zamezení vniku znečištění životního
prostředí, které při provozované činnosti uživatele mohou vzniknout, včetně důsledné
realizace protihlukových opatření a snižování účinku hluku s ohledem na zastavěné oblasti v
blízkosti letiště.
2.6 Uživatel je povinen, při provozování jeho letecké činnosti na LKKM, zajistit v souladu
s Bezpečnostním programem a Letištním řádem, kontrolu pohybu osob a vozidel vázaných
s jeho provozem v prostorách LKKM.
Uživatel LKKM, bere současně na vědomí, že pohyb vozidel po ploše LKKM je povolen
pouze ve vymezených prostorách LKKM určených v Letištím řádu, v ostatních prostorách je
zakázán. Výjimku při pohybu vozidel po celé ploše LKKM tvoří pouze prostředky
provozovatele , zajišťující letištní provoz a údržbu plochy LKKM . Ostatním vozidlům je
vjezd a pohyb ve vymezených prostorách LKKM umožněn pouze na základě písemného
povolení provozovatele, v souladu s Bezpečnostním programem LKKM , které musí být na
vozidle umístěno na viditelném místě. Parkování vozidel v prostorách LKKM je povoleno
pouze na vyhrazených parkovištích určených v Letištním řádu. Pohyb vozidel v prostorách
LKKM je určen pouze k přemisťování nepohyblivých letadel na ploše a k řešení jiných
naléhavých případů, vyžadujících zajištění bezpečnosti letového provozu. Pohyb vozidel v
prostorách LKKM, se řídí platným Letištním řádem .
2.7
Uživatel LKKM, je povinen poučit všechny osoby, kterým jako návštěvě své osoby
umožní vstup do prostor LKKM, o zásadách bezpečného pohybu po ploše letiště a postupovat

vždy v souladu s Bezpečnostním programem letiště a Letištním řádem. Při pohybu
uvedených osob, v prostorách LKKM, za ně uživatel přebírá plnou zodpovědnost a plně
odpovídá za škodu způsobenou těmito osobami provozovateli.
2.8
Uživatel je povinen za užívání letiště řádně a včas uhradit poplatky stanovené
provozovatelem. Výše těchto poplatků činí :
a) částku………….. za každého uživatele fyzickou osobu
b) částku………….. za každého uživatele právnickou osobu s výjimkou spolku
c) částku………….. za každého člena spolku, který je uživatelem
Poplatky jsou splatné do ………dnů ode dne uzavření této smlouvy, v případě že poplatky
nebudou uživatelem uhrazeny řádně a včas, tato smlouva dnem následujícím po dnu splatnosti
poplatku zaniká.
Poplatky budou hrazeny na základě faktur vystavených provozovatelem.
2.9 Uživatel bere na vědomí že, prostory letiště před hangárem provozovatele a stanoviště
„Kroměříž radio“ jsou monitorovány kamerovým systémem ve vlastnictví provozovatele a
s umístěním kamerového systému výslovně souhlasí
Uživatel je povinen dodržovat níže stanovené podmínky pro letový provoz na LKKM a
v ATZ LKKM:
 Podmínky pro letový provoz letadel na LKKM a v ATZ LKKM, řeší Letištní řád,
jehož důležitá ustanovení jsou publikována i v AIP ČR VOL III.
 Každý uživatel provozující vlastní leteckou činnost na LKKM je povinen osobně
nahlásit a koordinovat svoji předpokládanou denní letovou činnost se službou
„Kroměříž radio“, VLP nebo členem rady provozovatele. Jeho prostřednictvím budou
informováni ostatní účastníci letištního provozu.
 V době , kdy není poskytována služba “Kroměříž radio”, smí být v zóně ATZ LKKM
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 kluzáků, nesmí se provádět výsadkové lety a nesmí se
provádět vzlety navijákem. Při činnosti dvou a více letadel v zóně ATZ LKKM mimo
publikovanou dobu služby "Kroměříž radio" JE NUTNO tuto službu zajistit tak jak to
stanovuje předpis L 11 - dodatek S. Služba mimo publikovanou dobu, bude pro
uživatele LKKM zajištěna za úhradu provozovatelem.
 Pokud bude chtít uživatel mimo publikovanou dobu na letišti zahájit výcvik k získání
průkazu způsobilosti pilota letounů, SLZ nebo kluzáků, výsadkové lety a vzlety
navijákem, je povinen o službu "Kroměříž radio" požádat 24 hodin předem
provozovatele letiště. Uživatel může požádat o službu Kroměříž radio i těsně před
plánovanou činností. Provozovatel pak rozhodne, zda bude schopen službu "Kroměříž
radio" zajistit. (Plochou letiště se rozumí vymezení pomezními značkami ve smyslu
ustanovení 5.5.8. předpisu L14 Letiště).
2.10 Velitel letadla se řídí příslušným zněním Letištního řádu, leteckých předpisů a pokyny
služby "Kroměříž radio". V době kdy není ustavena služba „Kroměříž radio“, provádějí
velitelé letadel hlášení poloh tzv. „naslepo“ na frekvenci "Kroměříž radio".

V době, kdy není poskytována služba "Kroměříž radio", nezodpovídá provozovatel za
provozuschopnost letiště.
2.11 Pilot letadla který přilétává v provozní době letiště musí oznámit službě "Kroměříž
radio" radiotelefonicky nebo osobně po přistání imatrikulaci letadla, jméno velitele letadla,
letiště vzletu a počet osob na palubě.
2.12 Pilot letadla, který odlétává v provozní době letiště musí oznámit službě "Kroměříž
radio" osobně nebo radiotelefonicky imatrikulaci letadla, jméno velitele letadla, letiště přistání
a počet osob na palubě.
2.13
Při místní letové činnosti pilot oznamuje pouze imatrikulaci letadla, jméno velitele
letadla a počet osob na palubě.
2.14
Uživatel nahlásí provozovateli do 31.1.2018 počet vzletů a přistání na LKKM
v kalendářním roce za účelem vedení statistiky letiště.
2.15 Provozovatel LKKM může informovat o provozních omezeních a změnách provozních
podmínek vydáním NOTAMů, případně publikováním změny v Letecké informační příručce
AIP ČR VOL III.
2.16 Provozovatel LKKM může v případě provádění údržby plochy letiště , nepříznivých
meteorologických podmínek a v období bezprostředně navazujícím, provoz na LKKM
omezit, případně zcela zakázat, aby nedocházelo k poškozování travnaté plochy LKKM.
Informace o případném omezení nebo zákazu provozu na LKKM budou umístěny vždy
minimálně 24 hodin předem na stránkách www.lkkm.cz, popřípadě budou sděleny na
vyžádání telefonem u VLP AK Kroměříž.

Článek 3.
Povinnosti Provozovatele
3.1
Provozovatel umožní uživateli užívání letiště ke vzletům a přistáním letadel a SLZ ve
shodě s činnostmi uživatele, které vykonává v souladu s platnými národními leteckými
předpisy a směrnicemi ČR a touto Smlouvou.
3.2
Provozovatel umístí na stránky www.lkkm.cz platné znění Letištního řádu,
Bezpečnostního programu LKKM, Letištního pohotovostního plánu LKKM, Směrnic pro
poskytování informací na stanovišti Kroměříž RADIO.

Článek 4.
Postihy a sankce
Za porušení povinností uživatele stanovených touto smlouvou nebo předpisy určenými
v článku 2 bod 2.1. písm. a) až g) této smlouvy (dále jen porušení této smlouvy) si smluvní

strany sjednávají tyto postihy a sankce, za každé jednotlivé porušení povinnosti ze strany
uživatele :
 při prvním nepodstatném porušení této smlouvy bude uživateli uděleno napomenutí.
 v případě hrubého porušení této smlouvy je provozovatel oprávněn od této smlouvy
písemně odstoupit, přičemž uživateli nevzniká nárok na vrácení zaplaceného poplatku
uhrazeného dle bodu 2.8. článku 2 této smlouvy ani jeho poměrné části.
Za hrubé porušení této smlouvy se považuje:
 jakékoliv porušení této smlouvy které ohrozilo zdraví osob nebo majetku na LKKM
 nesplnění oznamovací povinnosti dle příslušných právních norem´
 užívání LKKM uživatelem poté, kdy pozbyla platnosti oprávnění uživatele k provozování
vlastní letecké činnosti.
 uživatel nebo osoba za kterou uživatel dle této smlouvy odpovídá při užívání LKKM
způsobil škodu na majetku provozovatele.
 porušení jakékoliv povinnosti poté, kdy provozovatel udělil uživateli napomenutí
Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé straně buď
prostřednictvím držitele poštovní licence , osobně za přítomnosti svědka nebo emailem.
S ohledem na případnou závažnost porušení Uživatelem LKKM, bude předán podnět k
zahájení správního řízení na ministerstvo dopravy České republiky, Úřad pro civilní letectví
nebo LAA ČR

kompetentní osoby oprávněné k řešení postihů a sankcí :
 vedoucí letového provozu LKKM,
 zástupce vedoucího letového provozu LKKM
 statutární zástupce provozovatele LKKM
 člen rady AK Kroměříž
 službu konající osoba na stanovišti Kroměříž radio

Článek 5.
Platnost, účinnost
5.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem této smlouvy a předpisů určených v bodě 2.1
článku 2 této smlouvy, s jejich obsahem souhlasí s zavazuje se je dodržovat, což potvrzuje
svým podpisem na této smlouvě.
5.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy do 20.03.2018

5.3 Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání mezi provozovatelem a uživatelem včetně
dosud platných smluv.
5.4 Po skončení nebo zániku této smlouvy není Provozovatel LKKM povinen umožnit
uživateli užíváni LKKM a Uživatel není oprávněn se takového užívání LKKM na
provozovateli domáhat.
Článek 6.
Závěrečná ustanovení
6.1 Provozovatel si vyhrazuje právo řešit veškerou komunikaci písemně, ve stanovené lhůtě
do 30 ti pracovních dnů ode dne vzniknutí požadavku.
6.2 Provozovatel i uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá komunikace
související s touto smlouvou bude realizována výlučně prostřednictvím držitele poštovní
licence nebo emailové schránky provozovatele ( letiste.km@tiscali.cz, zona@vianet.cz,
zdenek.balcarek@post.cz)a uživatele:
6.3 Jakákoliv zněna či doplnění této smlouvy může být provedeno pouze formou písemných
dodatků ke smlouvě, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.
6.4 Tato smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce výše zmíněných smluvních stran.
6.5 Smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.
6.6 Smluvní strany se zavazují nezveřejňovat obsah této smlouvy třetím stranám bez
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tato
povinnost vyplývá z příslušných právních předpisů nebo rozhodnutí příslušných orgánů.
6.7 Smluvní strany po přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že tato byla sepsána a
uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kroměříži dne

________________________

________________________

Provozovatel

Uživatel

