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Sekce provozní 
Odbor letišť a leteckých staveb 
K letišti 1149/23 
160 08 Praha 6 

čárový kód podání 

Notifikace navrhované změny dle ADR.OR.B.040 

1) Údaje o letišti

Název letiště (ICAO kód) 

Odpovědný zástupce 
jméno: 

tel: email: 

Koordinátor změny/projektu 
jméno: 

tel: email: 

2) Detaily navrhované změny

Oznámení změny (nevyžadující předchozí souhlas)

Změna vyžadující předchozí souhlas ÚCL - vyberte:

Změny řízení a formálního postupu oznamování změn, které nevyžadují předchozí souhlas. 
Změny certifikační předpisové základny nebo podmínek osvědčení. 
Změny ve vybavení letiště (změny infrastruktury). 
Změny významně ovlivňující organizační strukturu, politiku či vnitřní kulturu management 
systému provozovatele letiště.1 
Změny úrovně ochrany poskytované záchrannými a hasičskými službami. 
Změny v postupech za podmínek nízké dohlednosti. 
Návrh provozu letadla s vyšším kódovým písmenem. 
Vznik překážek, rozvoj a další aktivity ovlivňující provozní bezpečnost v pásmu 
monitorovaném provozovatelem (změny infrastruktury).2 

Název projektu/změny 

Unikátní číselné označení 

Důvod změny 

Stručný popis navrhované změny: 

1 Část 3) tohoto formuláře nevyplňujte. 
2 Níže uveďte upřesňující informace. 
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3) Deklarace shody

Název letiště (ICAO kód) 

Plánované zahájení 

Plánované trvání prací 

Odhadované ukončení 

Uzavření letiště (příslušné RWY) v průběhu 
stavebních prací: 

  ano 
  ne 

V případě „ano“ specifikujte dobu (v hodinách)3: 

Popis Reference 
EASA 

Potvrzení shody s referencí EASA 
(v případě potřeby přiložte referenční dokument) 

Odkaz na podpůrnou dokumentaci 
(např: výkresová část, hodnocení 

bezpečnosti …) 

3 V případě přesahu 24H uveďte počet dnů uzavírky. 
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Popis Reference 
EASA 

Potvrzení shody s referencí EASA 
(v případě potřeby přiložte referenční dokument) 

Odkaz na podpůrnou dokumentaci 
(např: výkresová část, hodnocení 

bezpečnosti …) 
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Popis Reference 
EASA 

Potvrzení shody s referencí EASA 
(v případě potřeby přiložte referenční dokument) 

Odkaz na podpůrnou dokumentaci 
(např: výkresová část, hodnocení 

bezpečnosti …) 
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