ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
CIVIL AVIATION AUTHORITY

ČESKÁ REPUBLIKA

CZECH REPUBLIC

OPRÁVNĚNÍ
APPROVAL CERTIFICATE
Č. / No: L - N P 0 4 0 / 1
Tímto dokumentem se na základě splnění požadavků civilních leteckých předpisů České republiky a příslušných
„Postupů ÚCL“ platných v České republice
This document on the basis of compliance with requirements of the Czech Republic Civil Aviation Regulations
and with the pertinent CAA Procedures valid in the Czech Republic
Opravňuje
Approves
se sídlem
whose business address is
Pracoviště
Workplace

AERO Vodochody AEROSPACE, a.s.
IČO 24194204
Odolena Voda, U Letiště 374, PSČ 250 70
Odolena Voda, U Letiště 374, PSČ 250 70

k projektování letadel a letadlových zařízení nebo jejich konstrukčních změn a oprav.
for designing of Aeroplanes and appliances or their changes, and repairs.
Podmínky - Conditions:
1. Oprávnění je omezeno na rozsah činností a typy a/nebo druhy výrobků, částí a zařízení nezařazených pod jurisdikci EASA
a uvedených v příloze tohoto Oprávnění.
This Approval Certificate is limited to the scope of the activities and to the types and/or to the sorts of products , parts
and appliances not classified in accordance with the EASA jurisdiction, and listed in the Annex of this Approval
Certificate.
2. Držitel Oprávnění provádí činnosti za podmínek a v souladu s dokumenty, které schválil ÚCL při vydání Oprávnění.
The Approval Certificate holder shall perform these activities according to conditions and documents approved by the
CAA at issuing this Approval Certificate.
3. Držitel Oprávnění je povinen dodržovat předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR.
Approval Certificate Holder shall comply with the regulations issued by Ministry of Transport of the Czech Republic.
4. Oprávnění je platné dokud se jej jmenovaný nevzdá nebo dokud není ÚCL jeho platnost pozastavena, odvolána
nebo ukončena nebo dokud neuplyne doba jeho platnosti stanovená ÚCL, anebo dokud se nezmění místo nebo obor
činnosti, pro něž bylo Oprávnění vydáno. Toto oprávnění je nepřenosné.
The Approval Certificate is valid until surrendered, suspended, revoked or termination date otherwise established by the
CAA, until the end of a CAA specified duration or until the location or the branch of the activity, for which the Approval
Certificate was issued, is changed. This document is not transferable.

29. 03. 2018
____________________

________________

Datum vydání – Date of issue

Podpis – Signature
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Příloha k Oprávnění č. L-NP 040/1
vydaného dle § 17 zákona 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů
1. Oprávnění je platné, pokud jsou níže uvedené činnosti prováděny v souladu s:
Příručkou pro projektování letadlových částí a zařízení (přistávací zařízení)
DOA-P, s referenčním číslem QM 23, a v ní odkazovaných nebo souvisejících
dokumentů v platném znění.
2. Oprávnění je platné pro následující rozsah činnosti:
Vývoj, projektování, konstrukční změny a opravy letadel, letadlových částí a zařízení
Kategorie:

Malé letadlo

Kategorie:

Přistávací zařízení

Podkategorie:

Letecké podvozky

3. Seznam výrobků, na které je požadováno oprávnění dle NP:
Letadlo:

L 39 a verze (civilní provoz) - pod ANNEX II, nařízení Evropské
komise (EC) č. 216/2008.

Podvozky a podvozkové části pro:
a) letadla uvedená v Příloze 2 (ANNEX II) nařízení Evropské komise (EC)
č. 216/2008 nebo
b) letadla netransferovaná pod agenturu EASA do kategorie „COMMUTER“ včetně
– viz blíže Kapitola 13.2, Příručky pro projektování.
4. Omezení:

Bez omezení

29.03. 2018
Datum vydání – Date of issue

CAA/F-ST-142-3/08

Podpis - signature
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