PRAXE PRO ODSTRANĚNÍ OMEZENÍ MS / CS / WS / MTSFC / WSFC
Viz postup CAA-ZLP-121, odstavce 5.17 až 5.20 a 5.37
Zkratky:
PC
MS
CS
WS
MTSFC
WSFC

přetlaková kabina (pressurized cockpit)
kovová konstrukce (metal structure)
kompozitová konstrukce (composite structure)
dřevěná konstrukce (wooden structure)
konstrukce z kovových trubek potažených plátnem
(metal tubing structure fabric covered)
dřevěná konstrukce potažená plátnem (wooden structure fabric covered)

Jsem držitelem průkazu Part-66 s následujícími kvalifikacemi a omezeními:
group 3 aeroplanes: PC □ MS □ CS □ WS □ MTSFC □
cat B 3 aeroplanes:

MS □ CS □ WS □ MTSFC □
CS □

sailplanes CS:
sailplanes:

MS □

WS □ WSFC □

Jsem držitelem českého průkazu L 1 s následujícími kvalifikacemi a omezeními:
kluzáky jako celek
Žádám o rozšíření průkazu Part-66 o následující omezeními / o převod na průkaz Part66 s následujícími kvalifikacemi a omezeními:
group 3 aeroplanes: PC □ MS □ CS □ WS □ MTSFC □
cat B 3 aeroplanes:

MS □ CS □ WS □ MTSFC □
CS □

sailplanes CS:
sailplanes:

MS □

WSFC □ MTSFC □

Jméno, příjmení žadatele: ………………………………… podpis: ………………………..
Požadavky na odstranění omezení / převod na určitý druh konstrukce letadla:
Praxe v údržbě letadla dané konstrukce, postačuje jedno letadlo, v rozsahu minimálně
úplné roční prohlídky provedené pod dozorem
nebo
schválený kurz výrobce letadla pro daný typ (nutno doložit certifikátem)
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Provedl jsem pod dozorem roční prohlídku letadla typu: …..……………………………….
poznávací značky: …………………… ve dnech: …………………………………………….
v organizaci: ……………………………………… v: …………………………………………..
Potvrzení oprávněné osoby organizace Part-M/145 (jméno, příjmení, podpis, razítko):
……………………………………………………………..……………………………………….
Absolvoval jsem kurz výrobce letadla pro typ: …………………………………… (certifikát)
Pro odstranění omezení ze sailplanes CS na sailplanes MS / WSFC / MTSFC nebo ze
sailplanes MS / WSFC / MTSFC na sailplanes CS se požaduje ještě praxe v údržbě na
dané konstrukci letadla v délce minimálně 6 měsíců (s omezením Složité úkoly údržby
uvedené v dodatku VII k Part-M, standardní změny uvedené v Part-21.A.90B a
standardní opravy uvedené v Part-21.A.431B) nebo minimálně 12 měsíců (bez
omezení).
Praxe v údržbě pod dozorem na letadlech konstrukce: …………………………………….
od: ……………….…………………………. do: ………………………………………………..
v organizaci: ……………………………………… v: …………………………………………..
Potvrzení oprávněné osoby organizace Part-M/145 (jméno, příjmení, podpis, razítko):
……………………………………………………………..……………………………………….
Záznamy ÚCL - ZP:
Žadatel předložil žádost se všemi požadovanými údaji. Údaje uvedené ve formuláři
CAA-F-121-4 byly ověřeny jako správné. Uhrazen poplatek ve výši ………………. Kč
dne ………………. pro průkaz AML Part-66.
v Praze dne …………..………
podpis a razítko oprávněné osoby OZLP: ..…………………………...
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