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MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE
osVĚDČ ENÍ  o oPRÁVNĚttí  oRGANlzAcE K ÚonŽgĚ

REFERENCE l Č Í st-o opnÁvnĚxÍ :  GZ.í 45'0055

Pursuant to Regulation (EC) No 21612008 of the European Parliament and of the Council and to Commission Regulation (EU) No 132112014

for the time being in force and subject to the condition specified below, the Civil Aviation Authority of the Czech Republic hereby certifies:

Na základě aktuálně platné ho na í zení  Evropské ho parlamentu a Rady (ES) č . 2't6/2008 a na í zení  Komise (EU) č .'1321l2o14 av závislosti
na podmí nkách uveden ch ní Že Ú ad pro civilní  letectví  Č eské  republiky tí mto osvědč uje:

LPP s.r.o., Pod Hájkem 4o6l1a, Libe , 180 00 Praha 8

as a maintenance organisation in compliance with Section A of Annex ll (Part-145) of Regulation (EU) No 132112014, approved to maintain
produďs, parts and appliances listed in the attached approval schedule and issue related certificates of release to seruice using the above

references and, when stipulated, to issue recommendations and airworthiness review certificates after an airworthiness review as specified in

point M.A.901 (l) of Annex I  (Part-M) of the same Regulation for those aircrafr listed in the attached approval schedule.

| ako organizaci k rjdrŽbě podle oddí lu A p í lohy ll (č ást 145) na í zení  (Ev) č ' 132112014, oprávněnou provádět ridž bu v robkť t' letadlou.ch
ěástí  a zaizení  uveden ch v p iloŽené m rozsahu oprávnění  a vydávat souvisejí cí  osvědč ení  o uvolnění  do provozu za pouŽití  vtš e
uvedené ho č í sla oprávnění  a, pokud je tak stanoveno, vydávat doporuč ení  a osvědč ení  kontroly letové  zp sobilosti po kontrole letové

zpť rsobilosti, jak stanoví  bod M'A.901 pí sm. l) p í lohy l (č ást M) té hož  na í zení , pro letadla' jejichŽ v č et je uveden v p ilož ené m rozsahu

oprávnění '

cottolttotts l pooulí Hxv:

't . This approval is limited to that speciÍ ied in the scope of work section of the approved maintenance organisation exposition as referred to in

Section A of Annex ll (Part-145), and
Toto oprávněnÍ  je omezené  do mí ry stanovené  v č ásti uvádějí cí  rozsah prací  ve schváIené m v1 kladu organizace drž by podle oddí lu A
p itohy tI  (Č ást 145), a

2. This approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance organisation exposition, and

Toto oprávnění  vyž aduje dodrž ovánÍ  postupŮ stanoven ch ve ulkladu organizace Údrž by' a

3. This approval is valid whilst the approved maintenance organisation remains in compliance with Annex ll (Pail-145) of Regulation (EU) No

132'v20't4.
Toto oprávněnÍ  je platné , pokud organizace oprávněná k drž bě trvale plní  pož adavky p Í lohy ll (č ást 145) na í zení  (EU) č . 13212014.

4' Subjeď to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has
previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.
Za pbdpokladu plnění  u,š e uveden ,ch podmí nek zť lstává toto oprávnění  platné  po neomezenou dobu, pokud se jej drž itel nevzdal nebo
nebylo nahrazeno, pozastaveno nebo zruš eno'

Date of original issue /  Datum privodní ho vydání :  3't .3.2008

Date of this revision /  Datum té to změny: 1.7 '2019

Revision No /  Změna ě.:  2

For the competent authority /  Za p í sluš n u ad:

cAA cz t U ad pro civilní  letectví

lng. Ví t Zárybnick Signed /  Podpis:

Director of Technical Division /  Ředitel Sekce technické
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MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE

RozsAH oPRÁVNĚNí  oRGAN lztcE x ÚonŽeĚ

Reference /  č islo oprávnění :  cz.145.0055

organisation/organizace: LPP s.r.o., Pod Hájkem 406l1a, Libeň, 180 00 Praha 8

Placeof business/Provozovna: Pod Hájkem 4O6l1a, Libeň, í 8o oo Praha 8

CLASS /  TRIDA RATING /  KVALIFIKACE LlMlTATloN t oMEzENí  
l iffil la?.i.

COMPONENTS
OTHER THAN
COMPLETE
ENGINES OR
APUs

LETADLoVÉ
CELKY JlNÉ  NEŽ
KoMPLETNí
MOTORY NEBO
APU

c

c3 Comms and Navig. /  Spojení  a navigace
Components according to the annex 3 of MOE /

Letadlové  celky v souladu s prí lohou 3 MoE

CT Engine-APU /  Motor-APU
Components according to the annex 3 of MOE /

Letadlové  celky v souladu s prí lohou 3 MoE

c8 Flight Controls /  Ří zení  letadla
Components according to the annex 3 of MOE /

Letadlové  celky v souladu s prí lohou 3 MoE

C9 Fuel /  palivo
Components according to the annex 3 of MOE /

Letadlové  celky v souladu s prí lohou 3 MoE

C13 lndicating-recording system /

lndikač ní  a záznamové  systé my

Components according to the annex 3 of MOE /

Letadlové  celky v souladu s prí lohou 3 MoE

C16 Propellers /  Vrtule
Components according to the annex 3 of MOE /

Letadlové  celky v souladu s prí lohou 3 MoE

c22 Propulsion augmentation l Zvyš ení  tahu
Components according to the annex 3 of MOE /

Letadlové  celky v souladu s prí lohou 3 MoE

This approval is limited to those products, parts and appliances and activit ies specified in the scope of work seďi
organisation exposition,

Toto oprávnění  je omezeno na v robky' letadlové  č ásti a za í zení  a na č innosti stanovené  v č ásti uvádějí cí  t

v kladu organizace drŽby,

Maintenance organisation Exposition reference /  Č islo v kladu organizace ridrž by: 001/2008

Date of original issue /  Datum p vodní ho vydání :  3í .3.2008

Date of last revision approved /  Datum postední  schválené  změny: 1'7 .2019

Revision No /  Změna č .:  2. vydání

For the Competent Authority /  Za p í sluš n ad:

Ú ad pro civilnÍ  letectví  lcAAcz

lng. Ví t Zárybnick Signed /  Podpis:

Director of Technical Division /  Ředitel Sekce technické

on of approved maintenance
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