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CESKA REPUBLIKA

Povolení č. / Permit No.
Vydáno pod č.j./Issued by Ref'No. :

Datum vydání zlDate of issue :

PoVoLENÍ K PRovozovÁxÍ LETECrÝcrr PRACÍ
AERIAL WORK OPERATOR PERMIT

Tímto se potvrzuje, že provozovate|
This certifies that Operator

Viktoria vzduchoplavební spgl. s r. o.
Rájec - Jestřebí, Holešín 12' PSC 679 02

splnil požadavky zákona č.49197 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
specifikacío 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 integralpart 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 zústáxáv platnosti do: 30.4.2016

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: 30.4.2016

1064 / LPR
1863-12-301
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CZECIJ REPUBLIC

In5 Josef 'Pospíšil
vrchní inspektor / AoC inspektor
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