ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
Vyplňujte zásadně strojem nebo hůlkovým písmem

ŽÁDOST
o vydání průkazu způsobilosti

Řídícího letového provozu - žáka (ATCSL)
Část A - Osobní údaje
Příjmení a jméno: .......................................................................................................................................
Datum a místo narození: ............................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště: ...........................................................................................................................
Státní občanství: .......................................... Číslo průkazu totožnosti: .....................................................
Školní vzdělání (název absolvované školy, rok ukončení): .......................................................................
Poznámka: Uvedené údaje je nutno doložit průkazem totožnosti a dokladem o vzdělání.
Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že proti mně není a ani v minulosti nebylo vedeno trestní stíhání nebo soudní řízení, za
jednání, za které lze uložit nebo vyslovit trest zákazu činnosti v letectví.
V ...................................... dne .......................................
Telefonní spojení ……………………………………...

......................................................................
Podpis žadatele
e-mail ……………………………………...

Potvrzení ředitele VS ŘLP: Potvrzuji, že žadatel:
- uvádí výše uvedené údaje správně,
- absolvoval úplné středoškolské vzdělání,
- je bezúhonný ve smyslu § 21 zákona č. 49/1997 Sb. (o civilním letectví) v platném znění,
- je držitelem platného osvědčení zdravotní způsobilosti vydaného v souladu s Dodatkem N
k leteckému předpisu L 1,
- má jazykové znalosti na požadované úrovni, a
- v souladu s ustanovením 3.6 Dodatku N k leteckému předpisu L 1 a TOTP úspěšně absolvoval
základní výcvik, zkoušku znalostí po základním výcviku a zkoušku dovednosti po základním
výcviku pro následující kvalifikace zapisované do ATCSL (nehodící se škrtněte):

ADV ADI APP APS ACP ACS
Datum zkoušky dovednosti po základním výcviku: ………………………
Podpis a razítko ředitele VS ŘLP: .............................................................................................................
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Část B – Záznamy oddělení zkoušek personálu
Přílohy předané Leteckému rejstříku: .................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
V Praze dne ………………………
...............................................................................................
Podpis oprávněné osoby OZLP

Část C
ZÁZNAMY LETECKÉHO REJSTŘÍKU

Jméno a příjmení......................................................... Číslo ATCSL .............................................

Platnost ATCSL do ......................................................................
Poznámka LR ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Zpracováno v Leteckém rejstříku dne ...........................................

....................................................

........................................................

Rejstříkové číslo

Podpis referenta LR

Příloha: Doklad o zaplacení poplatku za vydání ATCSL.
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