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OPATŘENÍ PROVOZOVATELE LETIŠTĚ

K ZAJIŠTĚNÍ ODBAVENÍ ZAHRANIČNÍCH LETŮ BĚHEM MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ COVID-19
V návaznosti na platná mimořádná opatření Vlády ČR a příslušných ministerstev směřujícími k zamezení
šíření nákazy koronavirem COVID-19 vydává provozovatel veřejného mezinárodního letiště Mnichovo
Hradiště následující opatření:
1. Provozovatelé nebo posádky letadel plánující uskutečnit mezinárodní let z/na letiště Mnichovo Hradiště
tento záměr oznámí provozovateli letiště nejméně 24 hodin před plánovaným letem. Požadavek
k zajištění odbavení mezinárodního letu bude obsahovat přinejmenším údaje požadované ve formuláři
Žádost o odbavení letu, který je všem uživatelům letiště dostupný na webových stránkách www.lkmh.cz
v sekci Provoz letiště. Požadavek k zajištění odbavení mezinárodního letu provozovatel nebo posádka
letadla doručí provozovateli letiště v případě vnitřních i vnějších letů (lety uvnitř i mimo schengenský
prostor).
2. Provozovatelé nebo posádky letadel plánující uskutečnit mezinárodní let /na letiště Mnichovo Hradiště
samostatně vyplní formulář Žádost o hraniční kontrolu dostupný na webových stránkách Policie ČR
https://rscpapli.policie.cz. Vyplnění žádosti o hraniční kontrolu je v odpovědnosti provozovatelů nebo
posádek letadel.
3. V případě změny časů mezinárodních příletů a odletů vyrozumí provozovatelé nebo posádky letadel
o takové změně v co nejkratší možné době provozovatele letiště. Z důvodu nepřítomnosti stálé služby
příslušného článku Policie ČR, oprávněného zajišťovat hraniční kontrolu a další činnosti související
s pandemickými opatřeními, je provozovatel letiště v odůvodněných případech požadovanou změnu
časů ve lhůtě kratší než hodin před plánovaným provedením letu odmítnout a takový let z/na letiště
Mnichovo Hradiště neodbavit.
4. Toto opatření nenahrazuje ostatní povinnosti cestujících vyplývajících z aktuálních opatření, např.
vyplnění příjezdového formuláře apod.
Výše uvedená opatření jsou vydávána vůči všem osobám zúčastněným na provozu letiště k zajištění
bezpečného provozu letiště a koordinování činnosti na letišti ve smyslu příkazu provozovatele letiště
v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví.
v Mnichově Hradišti dne 6. května 2021
Digitálně podepsal
Lukáš Myška
Datum: 2021.05.06
14:02:26 +02'00'

……………………………………………….
Bc. Lukáš Myška
manažer bezpečnosti a kvality

……………………………………………….
Kateřina Deličová

UPOZORNĚNÍ: Tištěný dokument není řízený, pokud není na přední straně
označen vyplněným dokumentačním razítkem, protože může obsahovat
neplatné postupy! Používejte výhradně oficiální zdroj řízené dokumentace.
Zpracovatel: LUKÁŠ MYŠKA – manažer bezpečnosti a kvality

Digitálně podepsal
Kateřina Deličová
Datum: 2021.05.06
14:03:03 +02'00'

odpovědná vedoucí
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