ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
CIVIL AVIATION AUTHORITY

ČESKÁ REPUBLIKA

CZECH REPUBLIC

č.j.: ............... ....
Rozhodnutí:
Úřad pro civilní letectví rozhodl na základě žádosti společnosti HELI CZECH s.r.o. ze dne 11.8.2020 o
vydání povolení k provozování leteckých prací
takto:
podle ustanovení § 74 zákona č. 49/1997 Sb.,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů se vydává
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ LETECKÝCH PRACÍ
Označení žadatele : HELI CZECH s.r.o.
IČO: 274 90 271
Sídlo: Formánkova 436/2, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové
Počet a druhy letadel: viz Provozní specifikace
Druh leteckých prací: viz Provozní specifikace
Povolení se vydává na dobu: do 31.12.2022
Podmínky provozování leteckých prací: jsou uvedeny v příloze, jež je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Podle § 68 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, bylo žádosti vyhověno, pouze v omezeném použití,
z důvodu certifikace letounů ZVLÁŠTNÍ OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI (Limited).
Vrtulník poznávací značky OK-AHC příloha ZOLZ č. 5798/2.
Vrtulník musí být provozován podle předpisu L 6/III, pro výuku leteckého personálu v letecké škole podle ÚCL
schválené osnovy výcviku, v souladu s letovou příručkou v aktuálním znění a podle přílohy k výše uvedeným
ZOLZ-5798. Jiný obchodní provoz s vrtulníku není povolen.

V Praze dne 8.10.2020

.................................
......................................

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
CIVIL AVIATION AUTHORITY

ČESKÁ REPUBLIKA

CZECH REPUBLIC

Příloha k rozhodnutí č.j............ ..... ...... e dne 8.10.2020 o vydání povolení k provozování leteckých prací

1.
2.

Nedílnou součástí této přílohy je dvou jazyčná česko - anglická provozní specifikace, která je součástí
palubní dokumentace každého letadla provozovatele provozujícího letecké práce.
Provozovatel oznámí Úřadu pro civilní letectví do 15 dnů od vzniku veškeré změny, ke kterým ve
společnosti došlo a kterými se mění údaje v žádosti o toto Povolení a údaje stanovené v § 21 Vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb..

.................................
......................................

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
CIVIL AVIATION AUTHORITY

ČESKÁ REPUBLIKA

CZECH REPUBLIC

POVOLENI K PROVOZOVANÍ LETECKÝCH PRACÍ
AERIAL WORK OPERÁTOR PERMIT
Tímto se potvrzuje, že provozovatel
This certifies that Operátor

HELI CZECH s.r.o.
Formánkova 436/2, Moravské Prědměstí, 500 11 Hradec Králové
splnil požadavky zákona č.49/97 Sb. o civilním letectví § 74 a prováděcího předpisu pro
vydání tohoto povolení a je tímto oprávněn uskutečňovat
letecké práce
v souladu se zmíněným zákonem, českými letecko-provozními předpisy a Provozní
specifikací, která je nedílnou součástí tohoto osvědčení.
has met the requirements of the Civil Aviation Act of the Czech Republic and Regulations
prescribed thereunder for the issuance of this certificate, and is hereby authorized to operate in
aerial works
in accordance with the Act and Regulations prescribed thereunder, and in accordance with the
Operation Specification which is the integral part of this certificate.

Držitel Povolení je povinen dodržovat předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR.
Permit Holder shall comply with the regulations issued by Ministry of Transport of the Czech
Republic.

Toto Povolení je platné pouze ve spojení s Provozní specifikací označenou stejným
číslem, je nepřenosné a pokud se jej provozovatel nevzdá nebo nebude jeho platnost
pozastavena nebo zrušena zůstává v platnosti do: 31.12.2022
This Permit is valid only in connection with the Operation Specification carrying the
identical number, it is not transferable and, unless sooner surrendered, suspended or revoked,
shall continue in effect until: 31.12.2022

Povolení č. / Permit No.
1082 / LPR
Vydáno pod č.j ./Issued by R efN o. : ....................
Datum vydání :/Date of issue
: 8.10.2020

.................................
......................................

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
CIVIL AVIATION AUTHORITY

ČESKÁ REPUBLIKA

CZECH REPUBLIC

PROVOZNÍ SPECIFIKACE
OPERATION SPECIFICATION
Příloha Povolení k provádění leteckých prací vydaného provozovateli :
Annex to the Aerial Work Operátor Permit issued to:

HELI CZECH s.r.o.
Formánkova 436/2, Moravské Prědměstí, 500 11 Hradec Králové
Druhy provozu:

Types of operations:

- výuka leteckého personálu

Typy letadel
Types of aircraft

- flight crew training

TAH-1P

Pravidla letu, zvláštní podmínky a specifikace:
Flight rules, special conditions and specifications:
Oblasti provozu nebo linky:
Areas of operations or lines:

OK - AHC

VFR
VFR

Česká republika
Czech republic

Tato Provozní specifikace je nedílnou částí Povolení číslo:
This Operation Specification is the integral part of the Permit No.:

1082 / LPR
1082 / LPR

Vydáno pod č.j. / Issued by RefNo : ....................
Datum vydání / Date of issue
: 8.10.2020

.................................
......................................

