Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s.

LKHB

Systém správy bran na LKHB

Účinnost
16.03.2019

Systém správy bran na LKHB
Brána č. 1
Vjezdová brána na východní hranici letště. Automaticé otvírání při vjezdu pomoií GSM clíče (+420 739
915 018), při výjezdu automaticé otvírání.
Brána č. 2
Vjezdová brána na západní hranici letště. Automaticé otvírání při vjezdu pomoií GSM clíče (+420 739
908 918), při výjezdu automaticé otvírání.
Správu a přidělování clíčů uživatelům pro vjezd na LKHB c jednotlivým branám provádí Aeroclub Havlíčcův
Brod. Pro přidělení clíče je nezbytné povolení vjezdu. O vjezdové povolení žádejte v canieláři Aeroclubu
Havlíčcův Brod, z.s.

Požadavky na vydávání povolení vjezdu

Požadavcy na vydávání povolení vjezdu jsou stanoveny Národním Bezpečnostním programem,
legislatvou Čescé republicy, jsou zahrnuty v Bezpečnostním programu letitě Havlíčcův Brod.
Požadavky na vydání povolení:
1) vyplněná žádost pro vydání povolení vjezdu (formulář na straně 2 tohoto documentu)
2) potvrzení o bezpečnostním icolení (viz níže)
3) platný Letitní identfcační průcaz LKHB (LIP)
Bezpečnostní školení LKHB
Toto icolení je nutné pro vydání povolení vjezdu.
Obsah školení:
1) bezpečnostní program letitě LKHB
2) letitní řád LKHB
3) pohotovostní plán LKHB
4) obsluha vjezdovýih bran
5) bezpečnost iivilního leteitví a jeho problematca
Cena icolení: dle platného ienícu AKHB
Platnost icolení: 2 rocy
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Prohlášení žadatele:
Prohlaiuji, že vieihny mnou uvedené údaje jsou přesné, úplné a pravdivé. Souhlasím, aby Aeroclub Havlíčcův Brod,
z.s. zpraiovávaly ve smyslu zácona 101/2000 výie uvedené osobní údaje za účelem ověření spolehlivost v rámii
sihválení vstupu do neveřejného prostoru letitě Havlíčcův Brod. Déle souhlasím s uihováváním těihto údajů po
dobu tří let po vypriení platnost identficačního průcazu a s poscytnutím výie uvedenýih údajů věině a místně
přísluiným složcám Poliiie ČR a Celní správy ČR. Beru na vědomí, že v případě nesouhlasu nebo odvolání souhlasu
ce zpraiování osobníih údajů nemůže být vstup do neveřejného prostoru letiitě Havlíčcův Brod povolen.
Datum:

Podpis žadatele:
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RAZÍTKO

Prohlášení držitele letštního identfikačního průkazu:
Potvrzuji převzetí v.p. a tímto prohlaiuji, že jsem si vědom toho, že nemohu vydané vjezdové povolení, prodat, půjčit,
darovat poscytnout do zástavy nebo jinac zneužít. V případě poruiení bezpečnostníih opatření letitě mi může být
vjezdové povolení odebráno bez jacécoli náhrady.

Datum:

Podpis:

