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CAA/F-ST-069-4/04 

MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE 

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ 

Reference / Číslo oprávnění: CZ.145.0010 

Organisation / Organizace: SILVER AIR, spol. s r. o., Pernerova 16, 186 00 Praha 8 

Place of business / Provozovna: U Svornosti 553 / 5d, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy 

CLASS / TŘÍDA RATING / KVALIFIKACE LIMITATION / OMEZENÍ 
LINE /  
TRAŤ 

BASE / 
ZÁKL. 

AIRCRAFT 
LETADLA 

A1 
Aeroplanes MTOM above 5700 kg  

Letouny s MTOM nad 5700 kg 

Aircraft Industries (Let) 
L-410UVP, UVP-E series 

YES / 
ANO 

NO / 
NE 

A2 
Aeroplanes MTOM 5700 kg and below 

Letouny s MTOM 5700 kg a méně 

Aircraft Industries (Let) 
L-410UVP-LW, UVP-E-LW series 

YES / 
ANO 

NO / 
NE 

This approval is limited to those products, parts and appliances and activities specified in the scope of work section of approved maintenance 
organisation exposition, 

Toto oprávnění je omezeno na výrobky, letadlové části a zařízení a na činnosti stanovené v části uvádějící rozsah prací ve schváleném výkladu 
organizace údržby,  

Maintenance Organisation Exposition reference / Číslo výkladu organizace údržby: 6 TO SLD 

Date of original issue / Datum původního vydání:    11.08.2005 

Date of the last revision approved / Datum poslední schválené změny:       01.09.2017 

Revision No / Změna č.:                                                                                        23 

For the Competent Authority / Za příslušný úřad: 

 
CAA CZ / Úřad pro civilní letectví  

 

ing. Vít ZÁRYBNICKÝ           Signed / Podpis:   

Director of Technical Division / Ředitel Sekce technické  
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1.9 ZAMÝŠLENÝ ROZSAH PRÁCE ORGANIZACE ÚDRŽBY 
 
Společnost vykonává jen traťovou údržbu na letadlech L-410 UVP-E /-E9 /-E20 s motory M-601E 
pro vlastní potřebu a vydává osvědčení o uvolnění letadla do provozu. Specifikace možného 
rozsahu činností je uvedena níže:  
 

Třída - Klasifikace Omezení 

A1: 

Letouny s MTOM 
přes 5700 kg  

L410 UVP,  L410 UVP-E /-E9 /-E20 

Prohlídky P1, P2, roční 

Sezónní práce, konzervace letadla, mazání měsíční a v rozsahu P2 

Odstraňování závad, výměny letadlových celků, provádění PZZ 

Nevýznamné opravy a modifikace 

Provádění operací dle Programu pro stárnoucí letouny (Do-L410-1229.2) 

A2: 

Letouny s MTOM     
do 5700 kg včetně  

L410 UVP-LW,  L410 UVP-E-LW 

Prohlídky P1, P2, roční 

Sezónní práce, konzervace letadla, mazání měsíční a v rozsahu P2 

Odstraňování závad, výměny letadlových celků, provádění PZZ 

Nevýznamné opravy a modifikace 

Provádění operací dle Programu pro stárnoucí letouny (Do-L410-1229.2) 

 
Společnost plánuje vykonávat výše uvedené práce na schválených traťových stanovištích. Mimo ně 
je oprávněna provádět příležitostnou traťovou údržbu kdekoli podle potřeby, přičemž vedoucí 
traťové údržby odpovídá za zajištění odpovídajících podmínek pro plánovanou práci. 
 
V případě nepříznivého počasí nebo bude-li to nutné k vykonání zamýšleného rozsahu údržby, 
(např. při provádění náročnějších PZZ, oprav, modifikací nebo inspekcí dle Programu pro stárnoucí 
letouny), využije Společnost smluvně zajištěný hangár, který byl dříve schválen podle požadavků 
Části 145 u jiné smluvní organizace oprávněné dle Části 145 (letiště Brno Tuřany – hangar 
AEROSERVIS, spol. s r.o., letiště Kunovice – hangar AIRCRAFT INDUSTRIES, a.s.). 
 
Ostatní práce, prohlídky vyššího stupně, modifikace, opravy, seřizování, kontroly, výměny atd. 
budou vykonávány na základě smluv s autorizovanými opravci nebo výrobci, viz čl. 5.4. 
 
Společnost může využít též smluvní partnery, jež nemají oprávnění k údržbě podle Části 145, resp. 
jejichž oprávnění nezahrnuje příslušné typy letadel / LC / činnosti, jako subdodavatele úkonů 
údržby v rámci rozsahu oprávnění, viz čl. 2.1.2. 
 
Společnost není oprávněna k samostatné údržbě letadlových celků, avšak je oprávněna uvolnit LC 
do provozu vydáním Formuláře 1 EASA v souladu s  AMC 2 k 145.A.50(d) v případech a postupy 
podle čl. 2.16.4. 
 
AMO v rámci svého oprávnění neprovádí kontroly letové způsobilosti ani nevytváří úprogramy 
údržby letadel, tyto úkoly jsou v náplni činnosti CAMO Silver Air spol. s r.o. 
 


