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TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI AERO - TAXI 
OKR, A.S., PROVOZOVATELE LETIŠTĚ MNICHOVO HRADIŠTĚ A NESMÍ BÝT BEZ 
JEJÍHO PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU DÁLE REPRODUKOVÁN, UKLÁDÁN ANI JINAK 
JAKOUKOLIV CESTOU A JAKÝMIKOLIV TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY 
DISTRIBUOVÁN, A TO VČETNĚ ELEKTRONICKÉHO KOPÍROVÁNÍ A POŘIZOVÁNÍ 
FOTOKOPIÍ. PORUŠENÍ TOHOTO PRAVIDLA MŮŽE VÉST K PRÁVNÍM KROKŮM. 
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OBECNÁ ČÁST 

SEZNAM PLATNÝCH STRAN 

STRANA DATUM STRANA DATUM STRANA DATUM STRANA DATUM 

1 1.3.2019 21 - 41 - 61 - 

2 1.3.2019 22 - 42 - 62 - 

3 1.3.2019 23 - 43 - 63 - 

4 1.3.2019 24 - 44 - 64 - 

5 1.3.2019 25 - 45 - 65 - 

6 1.3.2019 26 - 46 - 66 - 

7 1.3.2019 27 - 47 - 67 - 

8 1.3.2019 28 - 48 - 68 - 

9 1.3.2019 29 - 49 - 69 - 

10 1.3.2019 30 - 50 - 70 - 

11 1.3.2019 31 - 51 - 71 - 

12 23.10.2019 32 - 52 - 72 - 

13 1.3.2019 33 - 53 - 73 - 

14 1.3.2019 34 - 54 - 74 - 

15 1.3.2019 35 - 55 - 75 - 

16 1.3.2019 36 - 56 - 76 - 

17 1.3.2019 37 - 57 - 77 - 

18 1.3.2019 38 - 58 - 78 - 

19 1.3.2019 39 - 59 - 79 - 

20 - 40 - 60 - 80 - 
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PŘEHLED PROVEDENÝCH ZMĚN A OPRAV 

 

  

PROVEDENÉ ZMĚNY A OPRAVY ČÍSLA STRAN DATUM 
ÚČINNOSTI 

DATUM 
IMPLEMENTACE PODPIS 

1 Úprava rychlostí 12 23.10.2019 23.10.2019  

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      
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ROZDĚLOVNÍK 

PŘÍJEMCE DOKUMENTU  FORMÁT DOKUMENTU   

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY PROVOZOVATELE 

vedoucí provozu a údržby letiště (V/P) E 

odpovědná vedoucí (OV) E 

vedoucí stanoviště RADIO (V/R) E 

manažer bezpečnosti a kvality (V/B,K) E 

technik letiště E 

správce dokumentace (kancelář provozovatele) E/P 

PROVOZOVATELÉ LETECKÝCH ČINNOSTÍ A ORGANIZACE SÍDLÍCÍ NA LKMH 

Úřad pro civilní letectví České republiky E 

Air Bohemia a.s. E 

ACL Technology s.r.o. E 

Turnovský aeroklub z.s. E 

Ing. Petr Turek E 

Ing. Jindřich Svoboda E 

Zasahující a zapojené složky včetně IZS Dle potřeby 

E – elektronický dokument; P – papírový dokument 
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DEFINICE A ZKRATKY 

V tabulce níže je uveden seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu. Složitější definice a pojmy 
následují za přehledem zkratek. 

PŘEHLED ZKRATEK 

ZKRATKA ANGLICKÝ VÝZNAM ČESKÝ VÝZNAM 

LKMH  letiště Mnichovo Hradiště 

MMP  mobilní mechanizační prostředek 

ID identification card identifikační karta 

TWY taxiway pojezdová dráha 

CWY clearway předpolí 

RWY runway vzletová a přistávací dráha 

 

PŘEHLED DEFINIC 

MOBILNÍ MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDEK  

Všechna vozidla, pracovní stroje, pracovní zařízení a další technické prostředky včetně přídavných zařízení 
vybavené pohonnou jednotkou, schopné samostatného pohybu, včetně přívěsných mechanizačních 
prostředků připojených k MMP. 

POVĚŘENÝ DISPEČER RADIO  

Odpovědný pracovník zajišťující informace letového a pozemního provozu LKMH. Do funkce pověřeného 
dispečera RADIO může být odpovědným vedoucím (zástupcem) LKMH nebo vedoucím dispečerem RADIO 
jmenován kdokoli, kdo je držitelem platného průkazu AFIS, případně pilotního průkazu a je seznámen se 
řízenou provozní dokumentací letiště LKMH. Pracovník má dále specifické pravomoci a odpovědnosti 
vyplývající z řízené dokumentace, zejména z LPP. Je velitelem (požární hlídky) ve směně ZPS, pokud není 
přítomna externí služba ZPS.  

PROVOZOVATEL LETIŠTĚ (PROVOZOVATEL)  

Společnost Aero - taxi OKR, a.s. 
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SLUŽBA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZNÁMÉMU PROVOZU (SLUŽBA RADIO) 

Služba nezařazená do kategorie letových navigačních služeb ani leteckých služeb, která se poskytuje všem 
známým letadlům, která tvoří provoz na letišti a v ATZ. Poskytují se informace o letišti, stavu pohybové 
plochy, druhu provozu a překážkách na letišti a v jeho blízkosti a meteorologické informace. V případě, kdy 
je nutné odvrátit hrozící nebezpečí, může osoba poskytující informace vydat pilotům příkaz nebo zákaz. 
V případě potřeby provádí osoba poskytující informace pohotovostní služby v omezeném rozsahu. 

1 ÚČEL A PŮSOBNOST 

Dopravní řád LKMH (dále jen „dopravní řád“) stanovuje práva a povinnosti účastníků provozu  
na pozemních komunikacích na plochách letiště Mnichovo Hradiště ve veřejném i neveřejném prostoru. 
Dopravní řád je závazný pro všechny osoby zúčastněné na provozu letiště Mnichovo Hradiště v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, kterou 
provozovatel letiště koordinuje činnost k zajištění bezpečného provozu letiště. 

Následující ustanovení dopravního řádu, upravující provoz na pohybových plochách letiště Mnichovo 
Hradiště, jsou v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhláškou Ministerstva dopravy  
a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti  
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nařízení vlády č. 11/2002 Sb., 
kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění nařízení vlády  
č. 405/2004 Sb. a nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

2 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PROVOZU 

Kde není jinak uvedeno tímto dopravním řádem, použijí se pro všeobecné uspořádání provozu  
na pohybových plochách letiště ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 

Průjezd letištěm Mnichovo Hradiště je dopravně omezen. Pro omezení průjezdu jsou příjezdové pozemní 
komunikace letiště označeny svislými dopravními značkami B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou 
tabulkou upravující rovněž zákaz vstupu. 
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3 BEZPEČNOSTNÍ ZÓNY 

 

3.1.1 VSTUP A VJEZD DO ZELENÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNY (VEŘEJNÁ ČÁST LETIŠTĚ) 

Zelená bezpečnostní zóna je veřejnou částí letiště a není vyžadováno žádné povolení ke vstupu nebo vjezdu 
do této části. Vjezd na ostatní pohybové plochy letiště je umožněn mobilním mechanizačním prostředkům 
(dále jen „MMP“) s platným povolením k vjezdu, jehož vzor je uveden v přílohách č. 1 a 2 dopravního řádu. 
Na každém povolení k vjezdu je uvedeno, kterým vjezdem je držitel konkrétního povolení oprávněn  
na plochy letiště vjíždět. Ostatním MMP je povolen příjezd na letiště zásadně přístupovou cestou od obce 
Hoškovice, a to k bráně před areálem letiště. U brány letiště řidič MMP kontaktuje provozovatele letiště  
na tel. +420 603 197 336 v případě vjezdu na letiště nebo Český letecký ráj na tel. +420 606 925 222 v případě 
vjezdu na parkoviště Českého leteckého ráje. Při jízdě na letiště řidič MMP pokračuje na veřejné parkoviště. 
Pro vjezd do ostatních bezpečnostních zón je nezbytné vydání vjezdového povolení v kanceláři provozovatele 
letiště. 
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POKYNY NA BRÁNĚ U VJEZDU NA LETIŠTĚ OD OBCE HOŠKOVICE A ZNÁZORNĚNÍ VJEZDŮ: 

 

3.1.2 VSTUP A VJEZD DO MODRÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNY (NEVEŘEJNÁ ČÁST LETIŠTĚ) 

Vstup a vjezd do modré bezpečnostní zóny je povolen držitelům platných vjezdových povolení a osobních 
identifikačních karet (dále jen „ID“). Ostatním osobám je vstup umožněn zásadně po jejich řádném poučení, 
vydání krátkodobého vjezdového povolení a návštěvní ID, a to pouze v provozní době letiště.  
Do modré bezpečnostní zóny se provádí vjezd po TWY H, přejetí CWY RWY 25, dále po TWY B a APRON W. 

UPOZORNĚNÍ! 

Při přejíždění CWY RWY 25 je nutné dbát zvýšené opatrnosti a dát přednost veškerému viditelnému 
leteckému provozu tak, aby v žádném případě nedošlo k ohrožení ani omezení tohoto provozu.  

3.1.3 VSTUP A VJEZD DO ŽLUTÉ A ČERVENÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNY (NEVEŘEJNÁ ČÁST LETIŠTĚ) 

Vstup a vjezd do žluté a červené bezpečnostní zóny je povolen držitelům platných vjezdových povolení  
a osobních identifikačních karet, ve kterých jsou vyznačené všechny zóny, do kterých je držitel vjezdového 
povolení a ID oprávněn vstoupit a vjíždět. Vzor ID karet je uveden v příloze č. 3 dopravního řádu. 
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Vstup a vjezd na RWY je povolen pouze oprávněnému zaměstnanci provozovatele letiště k pracovním 
úkonům, a to vozidlem se zapnutým plně funkčním světelným výstražným znamením žluté (oranžové) barvy 
a denním překážkovým značením ve smyslu hlavy 6 předpisu L 14 a osobám v doprovodu takového 
zaměstnance provozovatele letiště po předchozím schválení pověřeného dispečera RADIO radiostanicí  
na kmitočtu stanoviště poskytování informací známému provozu nebo telefonicky na čísle +420 603 197 336. 

Pohyb po RWY se provádí tak, aby byla doba obsazení dráhy zkrácena na minimum při zachování jakosti 
činnosti na dráze. 

4 PROVOZ MMP NA POHYBOVÝCH PLOCHÁCH 

Za technický stav MMP je plně odpovědný jeho provozovatel. 

POZNÁMKA 

Na MMP pohybující se výhradně v prostoru areálu letiště Mnichovo Hradiště se nevztahují povinnosti 
stanovené vyhláškou č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Provoz MMP je v areálu letiště povolen pouze po letištních komunikacích a zpevněných plochách, 
nejde-li o MMP při plnění pracovních úkolů mimo komunikace a zpevněné plochy. 

 MMP je možné užívat pouze pro účely, pro které jsou konstruovány a určeny výrobcem a pro které  
je schválena jejich technická způsobilost uvedená v technické dokumentaci. 

 Je zakázáno mytí MMP a jejich údržba mimo prostory k tomu vyhrazené, nejde-li o nutné opravy 
umožňující co nejrychlejší přemístění provozu neschopného MMP do prostor určených k opravám. 

 Při opuštění MMP musí jeho řidič provést opatření proti samovolnému pohybu a zneužití MMP nebo 
jeho pracovního vybavení, nejde-li o vnější vybavení MMP, které dostupnými prostředky zajistit nelze. 
Opatřením proti samovolnému pohybu se rozumí zajištění ruční brzdou nebo jinými prostředky, např. 
zakládacími klíny, brzdícími špalky apod. Na odbavovacích plochách nemusí být MMP uzamčen, pokud 
posádka daného MMP provádí odbavení letadla. 

 Každý MMP, vyjma přívěsných mechanizačních prostředků, musí mít za jízdy po pohybových  
a odbavovacích plochách letiště rozsvícena obrysová a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, 
a to celoročně. 

 Je zakázáno jet kolmo proti letadlům. Pohyb MMP je možný pouze po tečně k letadlům, aby  
při případné poruše MMP nedošlo ke střetu. 

4.1.1 MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ RYCHLOST MMP 

Jsou stanoveny následující maximální povolené rychlosti MMP v neveřejné části letiště: 
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- bez omezení 

 na vzletové a přistávací dráze (RWY) 
 na ostatních provozních plochách s výjimkou pojezdových drah a odbavovacích ploch 

- 30 km/hod. 

 na pojezdových drahách (TWY) 

- 10 km/hod. 
 na odbavovacích plochách 

 na manipulačních plochách 

- 5 km/hod. 

 v blízkosti letadla při jeho objíždění 

POZNÁMKA 

Výše uvedené maximální povolené rychlosti neplatí pro vozidlo provozovatele letiště se zapnutými 
oranžovými výstražnými světly při výkonu úkolů souvisejících se zajištěním bezpečnosti a provozu letiště. 
Rovněž se nevztahují na vozidla s právem přednosti v jízdě při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních 
povinností (se zapnutými modrými výstražnými světly a výstražným rozhlasovým zařízením)  
a na vozidla zimní údržby nebo úklidu plochy se zapnutými oranžovými výstražnými světly při provádění zimní 
údržby nebo úklidu ploch. 

4.1.2 PŘEDNOST V JÍZDĚ 

 Pojíždějící nebo tažené letadlo, včetně MMP, který letadlo přetahuje, má vždy přednost před ostatními 
MMP. 

 
pojíždějící letadlo 
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tažené letadlo 

 Cestující při nástupu do letadla nebo výstupu z letadla mají vždy přednost před provozem MMP. 

 Vozidla s právem přednostní jízdy při plnění úkolů související s výkonem zvláštních povinností  
se zapnutými modrými výstražnými světly a výstražným rozhlasovým zařízením mají přednost v jízdě 
před ostatními MMP. 

 
 Vozidla zimní údržby se zapnutými oranžovými výstražnými světly při provádění zimní údržby ploch 

mají přednost v jízdě před ostatními MMP. Stejně toto ustanovení platí pro vozidla úklidu ploch. 

 

 Vozidla FOLLOW ME a vozidla provozovatele letiště se zapnutými oranžovými výstražnými světly, 
pohybující se po pojezdové dráze, mají přednost v jízdě před ostatními MMP, pohybujícími se  
po komunikacích vedoucích přes pojezdovou dráhu nebo na křížení pojezdových drah. 
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 Na komunikacích, kde není svislým nebo vodorovným dopravním značením určeno jinak, musí řidič 
dát přednost v jízdě MMP přijíždějícímu zprava (pravidlo pravé ruky). Obdobně se toto pravidlo použije 
při jízdě MMP po odbavovacích plochách a mimo plochy, kde není vyznačená komunikace. 

 Při vjíždění MMP na komunikaci z míst ležících mimo komunikaci je řidič povinen dát přednost v jízdě 
MMP jedoucímu po komunikaci. 

 Při jízdě po pojezdových drahách na křížení s RWY nebo CWY jsou řidiči MMP povinni dát přednost 
veškerému leteckému provozu, a to zastavením na vyznačeném vyčkávacím místě RWY. Pokračovat 
může až v okamžiku, kdy se ujistí, že nemůže dojít k ohrožení nebo omezení pohybujícího se letadla, 
resp. MMP přetahujícího nebo zavádějícího letadlo (viz. výše). 

 
vyčkávací místo RWY 07 

4.1.3 DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH VZDÁLENOSTÍ KOLEM ZAPARKOVANÝCH LETADEL 

 Řidič MMP musí zaparkovaná letadla na provozních a odbavovacích plochách letiště objíždět  
v bezpečné vzdálenosti tak, aby nemohlo dojít k poškození jakékoliv části letadla, a to v minimální 
vzdálenosti 2 m od jakékoliv části letadla. Obdobně se postupuje při odstavování MMP v blízkosti 
letadel, přitom musí řidič MMP zachovat dostatečný prostor pro manipulaci s letadlem. 

 Uvedené ustanovení neplatí pro pohyb MMP kolem zaparkovaných letadel v souvislosti s plněním 
paliva, úklidem a údržbou letadel. 

4.1.4 DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH POSTUPŮ PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA DO LETADEL 

 Řidič MMP určeného k doplňování paliva do letadel si musí s MMP počínat zvlášť opatrně tak, aby 
nemohlo dojít k nehodě a poškození letadla nebo daného MMP a dodržovat veškeré zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady požární ochrany. 
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 Při doplňování paliva do letadel na provozních a odbavovacích plochách je obsluha MMP určeného 
k doplňování paliva do letadel povinna vymezit ochranný prostor v okolí MMP a místa doplňování 
paliva do letadla kužely ve vzdálenosti minimálně 5 m od letadla / MMP a zajistit, aby do tohoto 
ochranného prostoru nevstupovaly nepovolané osoby a nevjížděly jiné MMP. 

4.1.5 OCHRANA PROTI ÚČINKŮM PROUDĚNÍ ZA MOTORY LETADEL 

 Pojíždění MMP za letadly stojícími nebo pojíždějícími se spuštěnou pohonnou jednotkou je povoleno 
ve vzdálenosti minimálně 50 m nebo větší.  

4.1.6 KŘIŽOVÁNÍ DRÁHY PŘED LETADLY SE SPUŠTĚNOU POHONNOU JEDNOTKOU 

 Pokud má letadlo zapnutý výstražný protisrážkový maják, je považováno za letadlo se spuštěnou 
pohonnou jednotkou. 

 Křižování dráhy před letadlem se spuštěnou pohonnou jednotkou je povoleno při zachování minimální 
vzdálenosti: 

o nejméně 20 m před letadlem stojícím 
o nejméně 50 m před letadlem taženým MMP 

o nejméně 100 m před letadlem pojíždějícím silou vlastní pohonné jednotky 

4.1.7 PŘETAH LETADEL 

MMP provádějící přetah letadel po TWY z/na stání musí před započetím pohybu po TWY nebo odbavovacích 
plochách tuto činnost koordinovat s pověřeným dispečerem RADIO, a to radiostanicí  
na frekvenci stanoviště poskytování informací známému provozu nebo telefonicky na čísle 
+420 603 197 336. 

4.1.8 PARKOVÁNÍ MMP NA POHYBOVÝCH A ODBAVOVACÍCH PLOCHÁCH 

 Parkoviště pro veřejnost se nachází v zelené bezpečnostní zóně (veřejná část letiště) a je vyznačeno 
vlevo od příjezdové cesty na letiště (zelené pole na následujícím obrázku).  

 Posádky letadel mohou rovněž v zelené bezpečnostní zóně po předchozí koordinaci s provozovatelem 
letiště parkovat MMP po hraně panelové plochy na straně u kanceláře provozovatele (oranžové pole 
na následujícím obrázku) tak, aby neomezovaly vytahování letadel  
z hangáru. 

 Odstavování a parkování MMP ve žluté bezpečnostní zóně je možné pouze po předchozí koordinaci se 
zástupcem provozovatele letiště (pověřený dispečer RADIO) s výjimkou 

o parkování MMP u hangáru ULL (oranžové pole po straně zpevněné manipulační plochy) a 

o parkování MMP členů aeroklubu (za přívěsy větroňů směrem k budově provozovatele) 
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 Odstavování a parkování MMP v modré bezpečnostní zóně není podrobněji upraveno, vzhledem  
k ostatnímu provozu v této zóně se však doporučuje využití okrajů betonových ploch, případně 
přizpůsobení momentálně probíhajícím aktivitám na těchto plochách. 

 Odstavování a parkování MMP v červené bezpečnostní zóně je přísně zakázáno, nejde-li např.  
o stavební a údržbové práce na RWY, kterým předchází uzavření letiště provozovatelem a vydání 
příslušných informací letecké informační službě. 

 MMP odstavená v jakékoliv bezpečnostní zóně letiště vyjma zelené (veřejné části) musí být označena 
platným povolením k vjezdu umístěným za čelní sklo MMP nebo na obdobném viditelném místě. 

4.1.9 NEHODY NA MMP 

 Účastníci nehody, při které byla řízeným MMP nebo na MMP způsobena škoda na majetku, jsou 
povinni tuto událost neprodleně oznámit zástupci provozovatele letiště na tel. +420 603 197 336  
a na místě nehody vyčkat příjezdu pověřeného zaměstnance provozovatele, který provede 
dokumentaci nehody. Toto oznámení však nenahrazuje povinnosti účastníků nehody učinit nezbytné 
úkony pro likvidaci škody, jako např. záznam o dopravní nehodě, šetření Policie ČR apod., ani nezjišťuje 
viníka nehody. 

 Dojde-li k nehodě na RWY nebo TWY, musí účastníci události kromě neprodleného vyrozumění 
zástupce provozovatele po základním zadokumentování zajistit odstranění MMP v co nejkratší možné 
době mimo tuto plochu, kde bude následně provedena následná dokumentace nehody. 
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4.1.10 ZPŮSOB VYDÁVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ VOZIDEL A MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 Zaměstnanec provozovatele letiště musí být před užíváním každého MMP náležitě proškolen 
vedoucím provozu a údržby letiště o způsobu užívání MMP na plochách letiště a seznámen  
s technickou dokumentací k jednotlivým MMP. 

 O proškolení zaměstnance před užíváním jednotlivých MMP musí být proveden záznam v osobní složce 
zaměstnance provozovatele. 

4.2 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PROVOZU DLE DOPRAVNÍHO ŘÁDU 

 Kontrolu dodržování dopravního řádu na letišti Mnichovo Hradiště provádí zaměstnanci provozovatele 
letiště, zejména pověřený dispečer RADIO nebo osoba jím určená, případně vedoucí provozu a údržby 
letiště, případně příslušníci Policie České republiky. 

 Pověřený zaměstnanec provozovatele letiště je oprávněn řidiče MMP zastavit a vyžádat si předložení 
povolení k vjezdu a ID opravňující ke vjezdu a vstupu do příslušné bezpečnostní zóny. Příslušníci Policie 
České republiky jsou ke kontrole osob a vozidel nacházejících se na provozních plochách letiště 
oprávněni dle zvláštního právního předpisu (zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky). 

4.2.1 PORUŠENÍ DOPRAVNÍHO ŘÁDU 

V případě zjištění porušení dopravního řádu zpracuje kontrolující osoba na základě zjištěných skutečností 
“Formulář bezpečnostního hlášení”, který bez zbytečného odkladu doručí bezpečnostnímu manažerovi 
letiště k přijetí dalších opatření dle zvláštních právních předpisů. Formulář bezpečnostního hlášení je přílohou 
interního dokumentu Příručka SMS/SeMS, který je součástí řídící dokumentace provozovatele. 
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5 PŘÍLOHY 

5.1 PŘÍLOHA Č. 1 - POVOLENÍ K VJEZDU (ROČNÍ) 

 

5.2 PŘÍLOHA Č. 2 – POVOLENÍ K VJEZDU (KRÁTKODOBÉ) 
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5.3 PŘÍLOHA Č. 3 – ID KARTA (OSOBNÍ, NÁVŠTĚVNÍ) 
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