Dlouhá Lhota
Letiště Příbram – Dlouhá Lhota

17 ha pro sportovní využití (letectví, parašutismus)
Obec Dlouhá Lhota, na jejímž katastrálním
území se letiště z části nachází, leží 50 km
jihozápadně od Prahy při rychlostní komunikaci R4 mezi Dobříší a Příbramí.

Bývalé vojenské letiště, nyní provozované
společností Letiště Příbram, s.r.o. je situováno západně od silnice R4, západně od
zastavěného území Dlouhé Lhoty. Letiště
v současné době zaměřené na sportovní
letecký provoz by mohlo např. formou
aerotaxi obsloužit okolní lokality s případným využitím jak průmyslově-výrobním,
tak rekreačně-sportovním.
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Investiční příležitosti ve Středočeském kraji

Dlouhá Lhota
Počet obyvatel: (census 1. 3. 2001/1. 1. 2007) 299/313
Počet ekonomicky aktivních obyvatel: 169 (census 1.3.2001)
Počet ekonomicky aktivních obyvatel v kraji: 592,6 tis.

(Středočeský kraj – roční průměr 2006)

Průměrná míra registrované nezaměstnanosti: (rok 2006)
7,3 % (okres Příbram), 8,1 % (ČR)

Průměrná hrubá měsíční mzda: (rok 2006) 19 856 Kč

Praha

(Středočeský kraj), 20 211 Kč (ČR)

Vybrané místní podniky:

KK Technoing (kovovýroba), Zemědělské družstvo
Vzdálenosti: Praha 50 km, Dobříš 10 km, Příbram 10 km

Geografické a historické souvislosti
425 m nad mořem • zmiňovaná v r. 1336 • zámek z doby okolo r. 1800,
několikrát upravovaný gotický kostel sv. Jana Ev.
Atraktivní místa v okolí: Příbram – poutní místo Svatá Hora,
Hornické muzeum, aquapark, Dobříš – zámek, zámecký park, golfové
hřiště v Líšnici
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Obec s rozšířenou působností (3. stupně): Příbram
Obec s pověřeným obecním úřadem (2. stupně): Příbram
Stavební úřad: Příbram
Finanční úřad: Příbram
Živnostenský úřad: Příbram

Investiční zóna
Základní údaje

Rozloha: 17 ha
Předpokládané využití: dopravní, sportovně-rekreační
Umístění zóny: západ katastru Dlouhé Lhoty, západně od rychlostní

komunikace R4, částečně zasahuje na katastry obcí Suchodol a Drásov

Dnešní využití a majetkové poměry: Bývalé vojenské letiště, dnes

se statutem veřejného vnitrostátního letiště zaměřeného na sportovní
letecký provoz. Provozovatelem je společnost Letiště Příbram, s.r.o.
Letiště má dvě vzletové a přistávací dráhy: VPD 06/24 1 450 x 70 m
travnatý povrch, VPD 06/24 1 450 x 30 m betonový povrch. Dráhy mají
skutečnou délku 2 500 m, která však v civilním letectví není s ohledem
na ochranná a bezpečnostní pásma využitelná.
Letiště slouží především pro sportovní účely a pro pořádání akcí osvětového a volnočasového charakteru (letecké dny, memoriály, výcvik
pilotů a parašutistů apod.).
Areál letiště je zčásti ve vlastnictví privátních subjektů a zčásti je armádou privátním subjektům pronajímán. Vzletové a přistávací dráhy
vybudované na pozemcích, jejichž majiteli jsou z 90 % soukromé
osoby (v počtu cca 60) a z 10 % stát, náleží stále armádě.

Územní plán – regulativy, limity
Využití zóny je v souladu s platným územním plánem (plochy dopravy –
letiště). Ochranné pásmo letiště nezasahuje do zastavěného území obce.
Do areálu zasahuje hranice chráněného ložiskového území příbramského uranového revíru.

Dopravní napojení

Silnice: letiště je dostupné (cca 2 km) z křižovatky rychlostní komunikace R4 Praha–Strakonice se silnicí I/18
Železnice: v blízkosti není – nejbližší železniční stanice Dobříš
(10 km), Příbram (10 km)
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Technická infrastruktura

Voda: z vlastního zdroje (studna)
Kanalizace: místní do jímky
Elektřina: vedení 22 kV k budovám
Plyn: není

Kontakty
Obecní úřad Dlouhá Lhota:

Dlouhá Lhota 56, 263 01 Dobříš, tel.: 318 690 327, www.dlhota.cz

Letiště Příbram s.r.o.:

Drásov, Skalka 39, PSČ 26101

Krajský úřad Středočeského kraje:

Odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
tel.: 257 280 111, www.kr-stredocesky.cz

Stavební úřad:

MÚ Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, tel.: 318 628 016,
www.pribram-city.cz
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