ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ
SCOPE OF MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL
ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ / REFERENCE: CZ.006.0002-MF
Organizace / Organization: BMZ - AIR SERVICE spol. s r.o. Hůlkova 683/16, Praha 9 - Letňany, PSČ 197 00
Provozovna / Place of business:

Letiště Praha Kbely, Mladoboleslavská 300, Praha 9 - Kbely, PSČ 197 21 Hangár č. 53
TŘÍDA / CLASS
LETADLA
AIRCRAFT

OMEZENÍ / lIMITATION

KVALIFIKACE / RATING
A2 Aeroplanes MTOM 5700 Kg and below /
Letouny s MTOM 5700 Kg a méně

L 40; M1C Sokol; Bü 131

Toto oprávnění je omezeno na výrobky, díly a zařízení a činnosti stanovené v příslušné části uvádějící rozsah prací ve
schválené příručce / výkladu organizace údržby.
This approval is limited to those products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of approval
section of the approved maintenance organisation manual / maintenance organisation exposition.
Číslo MOM / No. MOM:

BMZ/001

Datum původního vydání / Date of original issue:

29. 6. 2006

Datum této změny / Date of this revision:

6. 8. 2014

Změna č. / Revision No.:

10

Za příslušný úřad / For the competent authority:

Úřad pro civilní letectví / CAA CZ

Ing. Pavel Matoušek
Ředitel Sekce technické / Director of Technical Division

CAA/F-ST-130-4/07

Podpis / Signed: …………………………………
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AIR SERVICE s.r.o.

Příručka organizace údržby podle Části M Hlava F

Rozsah práce organizace pro letadla dle Annex II
Typ výrobku
Typ osvědčení Period údržba Stand opravy Gener. revize
/ souhlas
do
gen. revize
Odpovídá
/hod.
nebo zkr.
dle zkr.
dle
údajům
typ/+
legendy
legendy
TO
nebo
zkr.
dle
Souhlasu
legendy
Bü 131
(licence Aero
C 104)

MD, Ústřední /100/R/L
správa
civil. /50/M.T.1
letectví
/100/V.T.2k
č.j. 7.596-1958

D.T.1

D.T.1

M1C Sokol

VI/62-83/1801950

/100/R/L
/50/M.T.1
/100/V.T.2k

D.T.1

D.T.1

L 40

č.j. 1622/58

/500/R/L
/50/M.T.1
/100/V.T.2k

D.T.3

D.T.3

Legenda: /100/R/L – 100 hodinová prohlídka draku + roční prohlídka
/50/ M.T. – 50 hodinová prohlídka motoru
/100/ V.T. – 100 hodinová prohlídka vrtule
D.T.3 – celokovová konstrukce malých letadel
D.T.1 – konstrukce malých letadel využívající nekovové materiály
k – prováděno v kooperaci
M.T.1 – pístové motory do 300 kW
V.T.1 – vrtule pevné nebo na zemi stavitelné
V.T.2 – vrtule za letu stavitelné
Rozsah práce je včetně příslušných modifikací, jejichž použití v civilním letectví bylo
schváleno Typovým osvědčením letadla, případně Doplňkovým typovým osvědčením.
Rozsah práce je vymezen opravárenskou dokumentací.
Organizace je oprávněna provádět typový výcvik na letadlo Bü 131 licenčně vyráběné pod
označením Aero C-104, C.A.S.A. 131.1 a jeho verze (series). Letadlo jako celek v souladu
s pověřením ÚCL pod č.j. 1157-10-301/331.
Historické letouny
Organizace v provozních prostorech provádí práce mimo rozsah oprávnění také na
historických letadlech registrovaných v cizích státech, které podléhají dozoru a uvolnění
inspektorů z LBA, FAA, případně jiného NAA. V takovýchto případech objednavatel práce
kontaktuje příslušný NAA, který vykonává přímý dozor nad sjednanými pracemi a stanoví
způsob uvolnění letadla do provozu.
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