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Vydávání Letitního Identikačního Průkazu letitě Havlíčkův Brod
Požadavky na vydávání LIP jsou stanoveny Národním Bezpečnostním programem, legislatvou České republiky,
jsou zahrnuty v Bezpečnostním programu letště Havlíčkův Brod.
Požadavky na vydání LIP:
1) vyplněná žádost pro vydání povolení vjezdu (formulář na straně 2 tohoto dokumentu)
2) potvrzení o bezpečnostním školení (viz níže)
3) Identfkační fotografe žadatele odpovídající standardům o velikost 13 x 531 px v souboru jpg.
Bezpečnostní ikolení LKHB
Toto školení je nutné pro vydání LIP.
Obsah ikolení:
1) bezpečnostní program letště LKHB
2) letštní řád LKHB
3) pohotovostní plán LKHB
) typy LIP a jejich vlastnost
5) bezpečnost civilního letectví a jeho problematka
Cena školení: dle platného ceníku AKHB
Platnost školení: 2 roky

Povinnost držitele letitního identikačního průkazu (LIP)
1) V neveřejném prostoru letště není povinnost nosit LIP viditelně.
2) Dodržovat příslušná ustanovení Bezpečnostního programu provozovatele a dopravního a letštního řádu letště

Havlíčkův Brod.
3) Chránit vydaný identfkační průkaz prot ztrátě, zneužití a poškození.
) Pohybovat se v prostoru vymezeném identfkačním průkazem.
5) Řídit se pokyny bezpečnostních složek a oprávněných osob. Na jejich pokyn vždy předložit identfkační průkaz
ke kontrole.
6) Neprodleně, prokazatelně nahlásit ztrátu letštního identfkačního průkazu v kanceláři AKHB.
7) Při ukončení, přerušení činnost na LKHB odevzdat LIP v kanceláři AKHB.
8) Je zakázáno LIP jakýmkoli způsobem upravovat, půjčovat, poskytovat do zástavy nebo jinak zneužít.
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Žádost o vydání letitního identfikačního průkazu
JMÉNO

PŘÍJMENÍ

Číslo LIP:
TITUL

PROVOZOVATEL
DATUM NAROZENÍ
ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
TELEFON

E-MAIL

POŽADAVEK NA ROZSAH VSTUPU AIRSIDE
DATUM OD

DATUM DO

DOBA NEURČITÁ

Prohláiení žadatele:
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou přesné, úplné a pravdivé. Souhlasím, aby Aeroklub Havlíčkův Brod,
z.s. zpracovávaly ve smyslu zákona 101/2000 výše uvedené osobní údaje za účelem ověření spolehlivost v rámci
schválení vstupu do neveřejného prostoru letště Havlíčkův Brod. Déle souhlasím s uchováváním těchto údajů po
dobu tří let po vypršení platnost identfikačního průkazu a s poskytnutím výše uvedených údajů věcně a místně
příslušným složkám Policie ČR a Celní správy ČR. Beru na vědomí, že v případě nesouhlasu nebo odvolání souhlasu
ke zpracování osobních údajů nemůže být vstup do neveřejného prostoru letiště Havlíčkův Brod povolen.
Datum:

Podpis žadatele:

Schválil:

Vyplní Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s.
LETIŠTNÍ IDENTIFIKAČNÍ PRŮKAZ VYDÁN V ROZSAHU
LETIŠTNÍ IDENTIFIKAČNÍ
PRŮKAZ NEVYDÁN Z DŮVODŮ

VYDÁNO DNE

AIRSIDE

NEABSOLVOVAL NUTNÉ ŠKOLENÍ
JINÉ DŮVODY
PODPIS

RAZÍTKO

Prohláiení držitele letitního identfikačního průkazu:
Potvrzuji převzetí průkazu a beru tímto na vědomí povinnost nosit průkaz stanoveným způsobem a povinnost
podrobit se bezpečnostním kontrolám a to při vstupu a výstupu a po celou dobu pobytu v neveřejném
prostoru, letiště Havlíčkův Brod. Ztrátu ihned oznámím pověřené osobě AKHB a před vydáním duplikátu zaplatím
stanovený poplatek výroby nové karty. V případě ztráty LIP bude dále účtována pokuta 500,- Kč. Prohlašuji, že jsem si
vědom toho, že nemohu vydaný průkaz jakýmkoliv způsobem upravit, prodat, půjčit, darovat poskytnout do zástavy
nebo jinak zneužít. Současně se zavazuji průkaz odevzdat AKHB, z.s. po uplynutí jeho platnosti, na výzvu
zaměstnavatele, Policie ČR, Celní správy ČR nebo oprávněné osoby provozovatele letště Havlíčkův Brod. Jsem si
vědom, že v případě porušení bezpečnostních opatření letště mi může být průkaz ke vstupu odebrán bez jakékoli
náhrady.

Datum:

Podpis:

