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Protokol 

podle ustanovení  § 15 a násl.,  zákona č. 552/1991 Sb.,  o státní kontrole,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  o  

výsledku  kontroly provedené  podle ustanovení  §§ 90 a 91  zákona č. 49/1997 Sb., o civilním  letectví ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen LZ) 

 
I. Místo a čas provedení kontroly 

Letiště:  Mariánské Lázně 

kontrola provedena dne: 29.5.2012 od:      do:      hod. 

 
II. Označení kontrolního orgánu a  kontrolních pracovníků zúčastněných na kontrole 

Inspektoři ÚCL: Ing.Pěnkava  Plachý                                                                     

 
III. Kontrolovaná fyzická/právnická osoba 

Jméno a příjmení/Obchodní jméno:   AIR SPECIAL, a.s. 

 
IV. Osoby zúčastněné na kontrole 

Odpovědný zástupce: p. František Turcmanovič 

 
V. Kontrolní zjištění (skutečnosti zjištěné kontrolou) 

1 Viditelnost WDI z THR 33 je nevyhovující - WDI provést ve standardech předpisu L14 
Letiště ust 5.1.1.,  přemístit na jiné vhodnější místo nebo instalovat při provozu druhý 

WDI. 

T: 
15.7.2012 

2 v AIP AD4-LKMR-1 zrušit ust. 13.1,  v AIP AD4-LKMR-ADC zakreslit umístění návěstní 
plochy 

T: 
30.6.2012 

3 obnovit značení RWY T: 
30.6.2012 

4 obnovit návěstní plochu  T: 
30.6.2012 

5 trávu sekat v rozměrech stripu vypublikovaných v AIP T: průběžně 

6 na stanovišti AFIS chybí dalekohled (zcizen, řeší PČR) - v provozní době doplnit T: ihned 

7       T:       

8       T:       

9       T:       

10       T:       

11       T:       

12       T:       

13       T:       

14       T:       

15       T:       

16       T:       

17       T:       

18       T:       
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19       T:       

20       T:       

VI.  Požadavek kontr.orgánu na podání písemné zprávy podle §11 písm.f) zákona č. 552/1991 Sb. 

Podle § 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, předloží 

kontrolovaná osoba (část III. tohoto protokolu) písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků (část V. 

tohoto protokolu) ve lhůtě do: dle textu 

 
VII. Závěr kontroly 

Letiště: Mariánské Lázně je způsobilé k leteckému provozu ve smyslu vydaného povolení. 

 
VIII. Poučení kontrolované osoby kontrolním orgánem 

Podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, může kontrolovaná osoba 

podat proti protokolu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem 

(pozn. kontrolní  pracovník může stanovit i lhůtu delší). 

 
IX. Prohlášení osoby zúčastněné na kontrole 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s obsahem protokolu o kontrole a poučen/a o právu kontrolované osoby 

podat proti tomuto protokolu námitky ve smyslu bodu VIII. protokolu. 

Jméno a příjmení:  Podpis:  

Dne:   

 
X. Prohlášení kontrolované osoby (stat.zástupce) 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s obsahem protokolu o kontrole a poučen/a o právu kontrolované osoby 

podat proti tomuto protokolu námitky ve smyslu bodu VIII. protokolu. 

Jméno a příjmení:  Podpis:  

Dne:   

 
(Po seznámení s protokolem dne:        odmítla kontrolovaná  osoba        potvrdit  protokol  svým 

podpisem). 

V                             Dne:       (vyplní kontrolní orgán). 

 
XI. Protokol vyhotoven v počtu výtisků 2 

výtisk č.1 převzal    

Dne:       (podpis)      (podpis Inspektora ÚCL) 

  

výtisk č. 2 pro potřeby ÚCL  

 (podpis Inspektora ÚCL) 

  

  

 kulaté razítko (podpis Inspektora ÚCL) 
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