ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
CIVIL AVIATION AUTHORITY

ČESKÁ REPUBLIKA

CZECH REPUBLIC

OSVĚDČENÍ O OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ
MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE
ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ / REFERENCE: CZ.006.0116-145
−
NÁRODNÍ DODATEK K OPRÁVNĚNÍ CZ.145.0116
NATIONAL APPROVAL SUPPLEMENT CZ.145.0116
Na základě platného znění Předpisu L8/A, L6/I-III a Postupů CAA-TI-006-n/98 a v závislosti na podmínkách uvedených níže, Úřad pro
civilní letectví České republiky tímto osvědčuje
Pursuant to Regulation L8/A, L6/I-III and Procedure CAA-TI-006-n/98 and for the time being in force and subject to the condition specified
below, the Civil Aviation Authority Czech Republic hereby certifies

jako organizaci k údržbě podle Postupů CAA-TI-006-n/98, oprávněnou provádět údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení definovaných
přílohou II nařízení (ES) č.216/2008 uvedených na seznamu v přiloženém rozsahu oprávnění a vydávat příslušná osvědčení o uvolnění do
provozu.
as a maintenance organisation in compliance with Procedure CAA-TI-006-n/98, approved to maintain the products, parts and appliances
defined in Annex II of Regulation (EC) No. 216/2008 listed in the attached approval schedule and to issue related certificates of release to
service using the above reference.
PODMÍNKY / CONDITIONS:
1. Toto oprávnění je omezené do míry stanovené v části uvádějící rozsah prací ve schváleném národním dodatku k výkladu organizace
údržby podle oddílu B směrnice č. CAA-TI-006-n/98, a
This approval is limited to that specified in the scope of work section of the approved maintenance organisation exposition national
supplement as referred to in Section B of CAA-TI-006-n/98 procedure, and
2. Toto oprávnění vyžaduje dodržování postupů stanovených ve výkladu organizace údržby dle části 145 a národního dodatku k tomuto
výkladu schváleného v souladu se směrnicí CAA-TI-006-n/98, a
This approval requires compliance with the procedures specified both in the Part 145 approved maintenance organisation exposition and
National Supplement to this exposition approved in accordance with procedure No. CAA-TI-006-n/98, and
3. Toto oprávnění je platné, pokud organizace oprávněná k údržbě trvale plní požadavky části 145, požadavky předpisu L8/A a předpisů
L6/I – III, a
This approval is valid whilst the approved maintenance organisation remains in compliance with Part 145 regulation L8/A and
regulations L6/I-III, and
4. Toto oprávnění je platné pouze pokud je platné oprávnění vydané dle nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 použitého jako podklad pro
vydání tohoto oprávnění.
This approval is valid until the approval issued in accordance with Commission Regulation (EC) No. 2042/2003 used as a base for this
approval remains valid.
5. Za předpokladu plnění výše uvedených podmínek zůstává toto oprávnění platné po neomezenou dobu, pokud se jej držitel nevzdal nebo
nebylo nahrazeno, pozastaveno nebo zrušeno.
Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has
previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Datum původního vydání / Date of original issue: 15. 01. 2021
Datum poslední změny / Date of the last 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

CAA/F-ST-130-6/07

Podpis / Signed: …………………………………
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ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ
SCOPE OF MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL
ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ / REFERENCE:

CZ.006.0116-145

Organizace / Organization:

Air Jihlava - service s.r.o. Henčov 61, 586 01 Jihlava

Provozovna / Place of business:

Air Jihlava - service s.r.o. Henčov 61, 586 01 Jihlava

TŘÍDA / CLASS
LETADLA
AIRCARFT

LETADLOVÉ CELKY
JINÉ NEŽ KOMLEXNÍ
MOTORY NEBO APU

KVALIFIKACE / RATING
A2 Letouny s MTOM 5700 kg a méně /
Aeroplanes MTOM 5700 kg and
below
C3 Spojení a navigace /
Comms and Nav
C7 Motor – APU /
Engine – APU
C9 Palivo / Fuel

COMPONENTS OTHER
THAN COMPLETE
ENGINES OR APUs

C12 Hydraulika / Hydraulic Power
C17 Pneumatické a podtlakové systém /
Pneumatic and Vacuum
C18 Ochrana proti námraze /
Protection from ice / rain / fire
C20 Konstrukce draku/
Structural

OMEZENÍ / LIMITATION
L-60 series, L-40, AN-2 series
Hadice v souladu se seznamem celků /
Hosese according to the Capability List
Hadice v souladu se seznamem celků /
Hosese according to the Capability List
Hadice v souladu se seznamem celků /
Hosese according to the Capability List
Hadice v souladu se seznamem celků /
Hosese according to the Capability List
Hadice v souladu se seznamem celků /
Hosese according to the Capability List
Hadice v souladu se seznamem celků /
Hosese according to the Capability List
Letadlové celky v souladu se seznamem celků
Components according to the Capability List

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 MOE / No. MOE:

AJS-008-MOE

Datum původního vydání / Date of original issue:

01. 01. 2021

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

CAA/F-ST-130-6/07

Podpis / Signed: …………………………………

Strana 2 (celkem 2)

