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OPRAVNENI
APPROVAL CERTIFICATE
č./No:L-P5-03/8
TÍmto dokumentem se ve smyslu ustanovení zákona č. 49ll997 Sb. o civilním letectví, §17, přílohy č. 1 kvyhlášce
č .I08lI997 Sb. a příslušných směmic vydaných Úřadem pro civilní letectví (dále jen ÚCL) opravňuje:
This dokument, on the basis of compliance with requirements ol the Act No 4911997 Coll. on civil aviation, § 1 7 and Annex 1
to Decree No 108/1997 Coll. and relevant directíves issued by Civi1 Aviation Authority (hereinafter the CAA CZ) approves:

Organizace:

T.echniserv, spol. § r.o.

Organisation:

IC 442 64 020

place ofbusiness:

Se sídlem:

Praha 4,,Baarova231136, PSC 140 00

pracoviště:

Workplace:

uvedeno ve Firemní příručce
stated in comany Handbook

k projektování instalací, instalaci, údržbě,opravám a modifikacím leteckých pozemních zaítzení.
Rozsah oprávněníje stanoven podle Přílohy č.l k vyhlášce č. 108/1997 Sb.,

odst. 3.1,3.2,3.3,3.4

a 3.5.

to project of installationso install, maintain, repair and modify of Aeronautical Ground Facilities.
The scope of approval is established according to Annex No. 1 to Decree No. 108/1997 Coll.,

para. 3.1, 3.2, 3.3,3.4 and 3.5.

Podmínky - Conditions:
l

.

Oprávnění je omezeno na rozsah činnostía typy a/nebo kategorie výrobků uvedené ve Firemni příručce schválené ÚCL.

This Approval Certiťrcate is limited to the scope oíactivities and types and/or categories of products listed in a Company
Manual approved by the CAA CZ.

2.

Držitel Oprávnění musí provádět činnosti v souladu

s

Firemní příručkou a dokumenty, které schválil ÚCL.

The Approval Certificate holder shall perform these activities in compliance with the Company Manual and documents
approved by the

3.

CAA CZ.

Oprávněníjeplatné,dokudsejej držltelnevzdá.dokudneníÚCLjehoplatnostpozastavena,odvolánaneboukončen4

nebo dokud se nezmění místo nebo rozsah činností,pro něž bylo oprávnění vydáno. Toto oprávněníje nepřenosné.

The Approval Certificate remains valid subject to the approval not being surrendered, suspended or revoked by the CAA
CZ or the place ofbusiness or scope ofthe activities speciťred in this approval not being changed. This approval is nontransferable.
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