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*1) (žádost č. 233/VP19) Pozemky – nájemní smlouvy – po zveřejnění:
==============================================================
Žádost společnosti HELI CZECH s. r. o. o využití plochy vedle heliportu letecké záchranné služby
(p. p. 722/17, k. ú. Horní Staré Město) pro realizaci zážitkových letů vrtulníkem do okolí letiště na dobu
určitou 1 den (max. 2 dny) v průběhu dubna – září.
Tuto plochu jsme již dříve využívali. Pokud by nebylo možné využít zmíněné plochy, prosím o jiný
návrh.
Jedná se o nárazovou akci, předpokládáme využití pouze jeden den, maximálně dva v průběhu duben
– září 2020 (podle zájmu veřejnosti, s největší pravděpodobností víkend). Přesný termín zatím
stanoven nemáme, momentálně zjišťujeme obecné informace a zajišťujeme plochy.
Akce bude probíhat zhruba v tomto duchu: Na domluvený termín přijede auto s vyškoleným
personálem, na domluveném prostoru se postaví stan a další věci na předletové formality. Přiletí
vrtulník a na domluvený čas se začne dostavovat veřejnost. Po akci se vše uklidí a vrtulník odletí.
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Oddělení pozemků
- Tento heliport využívá letecká záchranná služba. Tu jsme požádali o vyjádření k tomuto
záměru.
Vyjádření Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje – MUDr. Anatolij Truhlář,
Ph.D.,FERC: „Předpokládáme, že provozní místo HEMS pro případné přistání vrtulníku LZS v
Trutnově, včetně příjezdových komunikací pro sanitní vozidla, nebude žádným způsobem
omezeno nebo zablokováno“.
Záměr dle usnesení RM č. 2019-1311/25 ze dne 16.12.2019 byl zveřejněn od 18.12.2019 do
03.01.2020, v dané době nebyla doručena žádná námitka ani jiná nabídka.
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

RM 2019-1311/25
Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
n e s ch v a lu je
0 1. 0 1
2
pronájem části p. p. 722/17 (530,00 m ) v k. ú. Horní Staré Město
společnosti HELI CZECH s. r. o. za účelem zážitkových letů vrtulníkem
do okolí letiště na dobu určitou 1 den (max. 2 dny) v období od
01.04.2020 do 30.09.2020.

Návrh na usnesení ZM
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