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OZNAMENI  O POZBYTI  PLATNOSTI  PRIKAZU

K  PROV  ADENI  LETU

Dne  7. dubna  2020  vydalo  Ministerstvo  dopravy  -  Odbor  civilního  letectví  v rámci  v souladu

s čl.  5 a 6 ústavního  zákona  č. 110/1998  sb., o bezpečnosti  České republiky,  vyhlášeného

nouzového  stavu  pro  územf  České republiky,  a to  z důvodu  ohrožení  zdraví  v  souvislosti

s prokázáním  výskytu  koronaviru,  dále provedeného  usnesením  vlády  Ceské  republiky  ze dne

6. dubna  2020  č. 395 a jeho  Přílohy  č. 2, kterým  byl  upřesněn  zákaz  volného  pohybu  osob  na území

České republiky,  příkaz  kprovádění  letů č. j. 41/2020-220-LPR/12,  který  se týkal  vlastního

provozování  letadel  a sportovních  létajících  zařízení,  provádění  činností  směřujících  k udrženď

jejich  provozuschopnosti  během  přijatých  mimořádných  opatření  a provádění  letů  v rámci  pilotního

výcviku  během  přijatých  mimořádných  opatření.

Usnesením  vlády  České  republiky  ze dne 23. dubna  2020  č. 452 byla  v rámci  nouzového

stavu  nově  upravena  pravidla  pro shromažd'ování  osob  na veřejně  dostupných  místech,  a to v tom

smyslu,  že za dodržení  stanovených  podmínek,  zejména  zpřísněných  hygienických  opatření,  může

pobývat  na veřejně  dostupných  místech  nebo se účastnit  spolkové  činnosti  nejvýše  10 osob.

Vzhledem  k této skutečnosti  nejsou  některé  omezující  podmfnky  stanovené  v příkazu  k provádění

letů  ze  dne 7. dubna  2020,  č. j. 41/2020-220-LPR/12,  již  aktuální.

Na základě  výše uvedeného  Ministerstvo  dopravy  - Odbor  civilníbo  letectví  tímto

oznamuje,  že na základě  usnesení  vlády  České republiky,  pozbývá  příkaz  k provádění  letů

ze dne  7. dubna  2020,  č. j. 41/2020-220-LPR/12,  platnosti.  Oznámení  je účinné  jeho  zveřejněrffm

na úřední  desce  Ministerstva  dopravy.

Nicméně  s ohledem  na  ochranu  zdraví  veřejnosti  a proveditelnosti  leteckého  provozu

Ministerstvo  dopravy  -  Odbor  civilního  letectví  nadále  doporuěuje:

- zavádět  nad rámec  obecně  stanovených  požadavků  další  vhodná  hygienická  opatření

zohledňující  specifika  leteckého  provozu  směřující  k  zamezení  šíření  nákazy,

- snažit  se minimalizovat  poěet  osob  účastnících  se na  leteckém  provozu,  a

- v rámci  pilotního  výcviku  používat  jednorázové  rukavice  a vhodnou  ochranu  nosu  a úst,

a po provedení  letu  nebo  série  letů  měnit  návleky  mikrofonů  a náušníky  sluchátek  a provádět

základní  dezinfekci  interiéru  přípravkem  s plně  virucidním  úěinkem  (věetně  ovladaěů,

palubní  desky,  sedadel,  klik  apod.).
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