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(**)  Podle potřeby vynechejte, pokud není organizace oprávněna 

(***)  Doplňte příslušnou kvalifikaci a omezení 

 

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ  
SCOPE OF MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL 

 

ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ / REFERENCE: CZ.006.0059-MF 

 

Organizace / Organization: Letecké opravny Kunovice s.r.o. 
 

Provozovna / Place of business: Letecká 1383, 686 04 Kunovice 

 

               TŘÍDA / CLASS KVALIFIKACE / RATING OMEZENÍ / LIMITATION  

LETADLA / 

AIRCRAFT (**) 

A4 Aircraft other than A2, A3 

 Letadla jiná než  A2, A3 

Gliders according to Appendix 2 MOM 

Kluzáky podle přílohy 2 MOM 

LETADLOVÉ 

CELKY JINÉ NEŽ 

KOMPLETNÍ 

MOTORY NEBO 

APU / 

COMPONENTS 

OTHER THAN 

COMPLETE 

ENGINES OR 

APUs (**) 

C7 Engine-APU /  

 Motor-APU 

Rubber hoses for above mentioned aircraft /  

Pryžové hadice pro výše uvedené letouny 

C9 Fuel /  

 Palivo 

Rubber hoses for above mentioned aircraft /  

Pryžové hadice pro výše uvedené letouny 

C12 Hydraulic /  

 Hydraulika 

Rubber hoses for above mentioned aircraft /  

Pryžové hadice pro výše uvedené letouny 

C17 Pneumatic and Vacuum systems /  

 Pneumatické a podtlakové systémy 

Rubber hoses for above mentioned aircraft /  

Pryžové hadice pro výše uvedené letouny 

C20 Structure /  

 Konstrukce draku 

Rubber hoses for above mentioned aircraft /  

Pryžové hadice pro výše uvedené letouny 

 

Toto oprávnění je omezeno na výrobky, díly a zařízení a činnosti stanovené v příslušné části uvádějící rozsah prací ve 

schválené příručce / výkladu organizace údržby. 

This approval is limited to those products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of approval 

section of the approved maintenance organisation manual / maintenance organisation exposition. 

 

 
Číslo MOM / No. MOM:                                  MOM-LOK-2019 
 

Datum původního vydání / Date of original issue:   1.6.2019 
 

Datum této změny / Date of this revision:         --- 
 

Změna č. / Revision No.:                         --- 
 

Za příslušný úřad / For the competent authority:  

Úřad pro civilní letectví / CAA CZ 
 

 

 

                        Ing. Vít Zárybnický 
 

Ředitel Sekce technické / Director of Technical Division                    Podpis / Signed: ………………………………… 
 



 

 

 

MOM-LOK-2019 
 

 

       Strana: 90            

 

LOK 005 
 

© Letecké opravny Kunovice 
Index: 1 

 

B.1 Rozsah práce organizace 
 

B.1.1 Práce prováděné přímo organizací 
 
AMO-LOK udržuje a opravuje letadla neschválená v souladu s Nařízením (EU) č. 216/2008 (dále 
v textu je použit i termín „letadla dle Annex II). Systém jakosti a úroveň údržby vychází z požadavků 
Nařízení komise (EU) č. 1321/2014 Příloha I. U letadel neschválených v souladu s Nařízením (EU) č. 
216/2008  a jejich LC jsou respektovány další požadavky Předpisu L8/A v platném znění a Směrnice 
CAA-TI-011-n/97 v platném znění. Pro LC letadel dle Annex II se vydává osvědčení na formuláři 1 
ÚCL.   
 
Rozsah prací je uveden na formuláři CAA/F-ST-130-n/07– změny rozsahu musí být ÚCL předem 
oznámeny na tomto formuláři postupem uvedeným v A.4. Rozsah prací aktuálně zahrnuje: 
 

Třída Rozsah Omezení 

Letadlo 

 

 

A4  Letadla jiná než A2 
       

„ANNEX II“ 

 

L 13B, L 23 Super Blaník, v.č. X02 
 

 

Letadlové celky 
 

C7   Motor-APU 
C9   Palivo – Drak 
C12 Hydraulika 
C17 Pneumatické systémy 
C20  Konstrukce draku 

 

Letecké pryžové hadice dle capability list  OS č. 1/19 
Letecké pryžové hadice dle capability list  OS č. 1/19 
Letecké pryžové hadice dle capability list  OS č. 1/19 
Letecké pryžové hadice dle capability list  OS č. 1/19 
Konstrukce draku letadel uvedených pod A2 a A4 

 
Podrobnosti definující rozsah prováděné údržby jsou uvedeny v příloze 1. 
 


