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1.0

Podání žádosti

1.1

Žadatel podá na ÚCL žádost o obnovení platnosti OLZ/ZOLZ, zaniklé v souladu
s bodem 2.7.12 předpisu L8/A, formou dopisu.
V žádosti žadatel uvede:
- Typ letadla, výrobní číslo, poznávací značku
- Dobu platnosti, vyznačenou na stávajícím OLZ (ZOLZ)
- Důvod ztráty platnosti dle L8/A bod 2.7.12
- Místo, datum a čas přistavení letadla k technické prohlídce
- Místo, datum a čas přistavení letadla ke zkušebnímu letu

1.2

Je-li důvodem zániku platnosti OLZ/ZOLZ stav odpovídající:
Předpisu L8/A
bod 2.7.12 c – uplynula lhůta vyznačené platnosti na OLZ/ZOLZ
bod 2.7.12 g – letadlo bylo předáno do generální opravy nebo stupně údržby,
který svým rozsahem prováděných prací generální opravu
nahrazuje
Předloží žadatel ke kontrole ÚCL následující provozní doklady letadla:
- OLZ, ZOLZ
- potvrzení o zápisu do LR ČR
- doklad o zákonném pojištění
- povolení ke zřízení a provozování radiostanice
- deník letadla
- letadlovou knihu
- motorové knihy
- vrtulové záznamníky
- seznam dílů s omezenou životností
- kopie listů závad letadla (minimálně za poslední 3 měsíce provozu)
- potvrzovací protokol poslední revize letadla
- protokol o kompenzaci kompasu a radionavigačního zařízení
- Potvrzení o údržbě
- potvrzení o tom, že:
a) od poslední kontroly ÚCL nedošlo ke změnám hmotnosti a centráže prázdného
letadla
b) byly provedeny všechny závazné bulletiny , předepsané práce a PZZ.
c) byla provedena kontrola provozní dokumentace a osvědčení o jakosti a
kompletnosti výrobků, případně dokladů je nahrazujících
d) byla provedena kontrola těsnosti a funkce soustavy celkového a statického
tlaku
e) byla provedena kontrola funkce a citlivosti radiového a radionavigačního
zařízení
Poznámka: body d), e) nemusí být prokazovány samostatně, jsou-li tyto úkony
součástí schváleného programu údržby.
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1.3

Je-li důvodem zániku platnosti OLZ/ZOLZ stav odpovídající:
Předpisu L8/A
bod 2.7.12 a – nebyla provedena údržba letadla v souladu se schváleným
programem údržby nebo údržbu provedl neschválený subjekt
Předloží žadatel, po provedení předepsané údržby u schváleného subjektu, ke kontrole
ÚCL následující provozní doklady letadla:
- OLZ/ZOLZ
- potvrzení o zápisu do LR ČR
- doklad o zákonném pojištění
- povolení ke zřízení a provozování radiostanice
- deník letadla
- letadlovou knihu
- motorové knihy
- vrtulové záznamníky
- seznam dílů s omezenou životností
- potvrzovací protokol poslední revize letadla
- kopie listů závad letadla min. za poslední 3 měsíce provozu letadla
- Potvrzení o údržbě
- potvrzení o tom, že byly provedeny všechny PZZ, závazné bulletiny a předepsané
práce

1.4

Je-li důvodem zániku platnosti OLZ/ZOLZ stav odpovídající:
Předpisu L8/A
bod 2.7.12 b – nebyla provedena ve stanoveném termínu práce nařízená PZZ
nebo jiný dokladem vydaným ÚCL pro zachování letové
způsobilosti
Předloží žadatel, po provedení předepsaných prací ke kontrole ÚCL následující
provozní doklady letadla:
- OLZ/ZOLZ
- potvrzení o zápisu do LR ČR
- doklad o zákonném pojištění
- povolení ke zřízení a provozování radiostanice
- deník letadla
- letadlovou knihu
- motorové knihy
- vrtulové záznamníky
- přehled vydaných a provedených PZZ, závazných bulletinů a předepsaných prací
platných ke dni kontroly
- Potvrzení o údržbě

1.5

Je-li důvodem zániku platnosti OLZ/ZOLZ stav odpovídající:
Předpisu L8/A
bod 2.7.12 d – nebyla před letem odstraněna závada s níž není povolen vzlet,
nebo nebyla odstraněna předepsaných způsobem
Předloží žadatel, po provedení nápravných opatření ke kontrole ÚCL následující
provozní doklady letadla:
- OLZ/ZOLZ
- potvrzení o zápisu do LR ČR
- doklad o zákonném pojištění
- povolení ke zřízení a provozování radiostanice
- deník letadla
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1.6

letadlovou knihu
motorové knihy
vrtulové záznamníky
doklad o provedených nápravných opatření
kopie listů závad za poslední 3 měsíce provozu letadla
Potvrzení o údržbě

Je-li důvodem zániku platnosti OLZ/ZOLZ stav odpovídající:
Předpisu L8/A
bod 2.7.12 e – byla na letadle provedena úprava ovlivňující letovou způsobilost
ve smyslu předpisu L8/A, která nebyla schválena ÚCL
Předloží žadatel:
- návrh modifikace, který musí obsahovat veškeré informace nezbytné k posouzení
vlivu úpravy na letovou způsobilost letadla
- doklady o provedení práce
- doklady o provedených zkouškách
ÚCL posoudí předložené podklady a rozhodne:
- o schválení provedené úpravy a vydá modifikaci
- o případných změnách provedené úpravy
- o uvedení letadla do typového stavu, tj. odstranění úpravy

1.7

Je-li důvodem zániku platnosti OLZ/ZOLZ stav odpovídající:
Předpisu L8/A
bod 2.7.12 f – letadlo bylo poškozeno takovým způsobem, že jeho letovou
způsobilost nelze obnovit postupy uvedenými v Příručce pro
údržbu , případně v Příručce pro opravy.
Předloží žadatel:
- přesný popis poškození letadla
- návrh způsobu provedení opravy
ÚCL rozhodne zda schválí postup opravy navržený žadatelem, nebo zda musí být
postup opravy navržen nebo schválen držitelem Typového osvědčení, resp. Výrobcem.
Konečný postup opravy podléhá v každém případě schválení ÚCL.

1.8

Pokud ÚCL zrušil nebo pozastavil platnost OLZ/ZOLZ v souladu s předpisem L8/A
bod 2.7.12 h a to na základě zjištěného stavu, který odpovídá bodům 2.7.12 (a) až (g)
žadatel postupuje v souladu s odpovídajícími body 1.2 až 1.7 tohoto Oběžníku.
Pokud ÚCL zrušil nebo pozastavil platnost OLZ/ZOLZ z jiných než výše uvedených
důvodů, stanoví pro každý jednotlivý případ podmínky, za kterých může dojít
k obnovení platnosti OLZ/ZOLZ.

2.0

Předvedení letadla k pozemní prohlídce a zkušebnímu letu

2.1

ÚCL zahájí činnost za účelem ověření způsobilosti letadla v zákonem stanovené lhůtě
počínající datem převzetí žádosti.

2.2

Na základě žádosti a splnění požadavků tohoto PO rozhodne ÚCL o tom, zda a
v jakém rozsahu provede technickou prohlídku letadla a zda bude proveden zkušební
let.
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2.3

Veškeré náklady spojené s technickou prohlídkou, zkušebním letem a dalšími
činnostmi ÚCL nese žadatel.

3.0

Obnovení platnosti OLZ (ZOLZ)

3.1

Po splnění všech výše uvedených požadavků vyznačí ÚCL novou lhůtu platnosti OLZ
(ZOLZ).

4.0

Správní poplatek

4.1

Pokud se bude, v rámci ověřování letové způsobilosti, provádět zkušební let musí být
pro tento účel vydáno ZOLZ – Povolení k letu a žadatel zaplatí správní poplatek za
změnu Osvědčení letové způsobilosti na Zvláštní osvědčení letové způsobilosti Povolení k letu. Po ukončení zkušebních letů uhradí žadatel správní poplatek za
obnovení platnosti Osvědčení letové způsobilosti v souladu se Zákonem č.305/97 Sb.
v platném znění.

5.0

Sankce

5.1

Na základě:
- § 92 a), c) Zákona o civilním letectví může Úřad uložit pokutu (až 2 500 000 Kč)
za provozování letadla s neplatným OLZ/ZOLZ a za neudržování letové
způsobilosti a neprovádění pravidelných kontrol letové způsobilosti.
- § 92 r) Zákona o civilním letectví může Úřad uložit tutéž pokutu za ohrožení
bezpečnosti civilního letectví nesplněním příkazu vydaného Úřadem k zachování
bezpečnosti civilního letectví (PZZ)

