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PROVOZNÍ ŘÁD MODELÁŘSKÉHO LETIŠTĚ NESVAČILY
v areálu veřejného letiště Benešov
1. Tímto dokumentem, který je součástí Letištního řádu letiště Benešov, se upravuje
veškerý leteckomodelářský provoz v areálu letiště Benešov.
2. Leteckomodelářský provoz je možný pouze ve vymezeném prostoru v severní části
areálu letiště. Provoz na modelářském letišti nesmí v žádném případě omezit či
ohrozit letecký provoz. Termické lety rádiem řízených modelů jsou možné, pouze
pokud není letecký provoz (pokud není s provozovatelem letiště dohodnuto jinak).
3. Za provoz modelu je plně odpovědný jeho pilot.
4. Za provoz modelářského letiště je odpovědný jeho provozovatel Vladimír Hadač.
5. Užívání modelářského letiště je možné pouze na základě uživatelské karty, kterou
provozovatel modelářského letiště zájemci vystaví po uzavření příslušné smlouvy.
Všichni účastníci modelářského provozu se musí předem ohlásit předepsaným
způsobem u služby poskytování informací. Za osoby mladší 15 let odpovídá jejich
právní zástupce.
6. Služba poskytování informací upozorní na modelářský provoz všechny účastníky
leteckého provozu.
7. Při modelářské soutěži či akci pro veřejnost je za ohlášení provozu, dodržování
podmínek provozu atp. odpovědný její ředitel, uvedený v ohlášení akce, předloženém
provozovateli letiště nejpozději do 31. ledna daného roku.
8. Pro soutěže a rozsáhlejší modelářský provoz je provozovatel modelářského letiště
povinen zajistit rádiové či telefonické spojení mezi službou poskytování informací a
odpovědným pořadatelem na modelářském letišti, umožňující informování o
případném leteckém provozu poblíž modelářského letiště.
9. Vybavení a úprava modelářského letiště musí umožňovat co nejbezpečnější
modelářský provoz a pobyt modelářů v areálu letiště Benešov. Úpravy a vybavení
modelářského letiště a jeho bezprostředního okolí podléhají schválení provozovatelem
letiště.
10. Přístup na modelářské letiště je možný jen po vyznačené komunikaci po západní a
severní hraně letiště. Parkování automobilů je možné jen na vyhrazených místech.
Doprovod účastníků modelářského provozu, případně diváci se mohou pohybovat
pouze v určených prostorech.
11. Po dohodě s provozovatelem letiště mohou účastníci modelářského provozu
využívat další vybavení letiště (parkoviště, sociální zařízení atp.).
12. Modelářský provoz v areálu veřejného letiště Benešov je ve výjimečných
případech možný i mimo modelářské letiště, ovšem pouze se souhlasem
provozovatele letiště a podléhá zvlášť sjednanému režimu.
Kontakt na provozovatele modelářského letiště:
Vladimír Hadač, tel.: 604 839 808, hadac@minfo.cz

