
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmana 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 
 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 30. 4. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1. 4. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Žádám o zaslaní kopie nájemní smlouvy mezi Letištěm České Budějovice IČO 26093545, jehož jste 100 % 

akcionářem a Aeroklubem Planá IČO 26631890. Jedná se o pronájem hangárů č,1,2,3,4 a budovy klubovny 

aeroklubu Planá. Zároveň žádám o kopii smlouvy o užívání letiště České Budějovice, tzn. užívání dráhy pro vzlety 

a přistání letadel AK Planá. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Vaší žádosti jsme vyhověli a v přílohách Vám zasíláme požadované dokumenty: 

a) Smlouvu o podnájmu ze dne 30. 9. 2014 ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 25.11.2015 a č. 2 ze dne 

27. 11. 2019 mezi společností a Aeroklubem Planá, jejímž předmětem je také užívání nemovitostí označených 

v žádosti jako „hangáry č. 1, 2, 3, 4 a budovy klubovny Aeroklubu Planá“,  

b) Smlouvu o poskytování služeb při leteckém provozu ze dne 23. 12. 2019 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 

7. 12. 2020, jejímž předmětem je uspořádání vztahů mezi společností a Aeroklubem Planá v žádosti označených 

jako „užívání letiště“ a „užívání dráhy pro vzlety a přistání letadel AL Planá“. 

 

S pozdravem 
 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 

 
 

Příloha 

Smlouva o podnájmu včetně dodatků.pdf 

Smlouva o poskytování služeb včetně dodatku.pdf 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 30. 4. 2021  

Naše č. j.: KUJCK 52760/2021  

Sp. zn.: KHEJ 49356/2021/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 10. 5. 2021  

*KUCBX00ZCLJD*
KUCBX00ZCLJD 



































Jihoeeskdtetist€ ll!r Ceskd Bud€lovlce

\=- lrHoe rsrE rrrt5rE e rsre BUDEJovIcE a s

Ll Zimnil-ro stadionu 195212,370 0l Ceskd Budbjovice

L-001-2020

Smlouvar

o poskytovfni sluZeb pii leteck6m provozu

kterou niZe uveden6ho dne, mdsice a roku uzaviely tyto smluvni strany:

Jihoiesk6 leti5td iesk6 Buddjovice a. s.

se sidlem tJ Zimniho stadionu 195212,370 01, iesk6 Buddjovice 7,

zapsanh v obchodnim rejstiiku veden6m Krajskj'm soudem v Ceskych Buddjovicich, oddil B,
vloZka 1450,
zastoupen6 n6mdstkem a dlenem piedstavenstva Ing. Robertem K.alou

IC: 260 93 545
DIC: C226093545

Kontaktni osoba ve vdcech smluvnich: Mgr. Jana l\4ti11erov6, 387 201 815,724 806 l'74,
vedouci. ob<,hodu@airp,ort- cb.cz

Kontaktni osoba ve vdcech provoznich: Bc. Karel Bartof,, 775 076I28,

Bankovni spojeni:

(dale take jen ,,provozovatel letKtd")

a

handling@airport- cb. crz

iSOe Cesh6 Buddjovice
Cislo ridtu: 196577257/0300

Aeroklub Plan6" z.s.
Obdanskd sdruZeni registrovan6
Se sidlem Usiln6 197,2i70 l0
rUz663i 890

Kontaktnf osoba:

Bankovni spojeni:

dale take jen,,uiivstel leti1ti*)

Ministerstvem vnitra dR, rozh. VSI/ 1 - 1 /5 4 1 23 I 23 I 03 -R

Jan ManoclyTTT 691099
livingcz@pgnail.com
Fio.Banka
slo ridtu: 500035:56712070

Spolednost zaps6na v obchodnirn rejstiiku vedendho Krajsklrrrr sottdent t'Cesl<ych Budi5jovicich -. oddil B, vloZka 1450

Ia: 260 93 SAS. OtC, CZloO 9-1 545. uaet il eSOB feske Budilovice 19657?25710100.
-fel. 381'201 931 Fax. 387 201 014 .wnU4!ry]LsD.cz e-rnail: aimort(?laircort-cb.cz ffi
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I.
Piedmdt smlouvy

,,Leti5tdm" se pro ridely t6to smlour,y rozumi are6l LetiStd ieskd Btrcldjovice v katastr6lnfm
uzemiPlanf u Ceskych Iluddjovic, kteqi je v n6jmu provozovatele leti5t6 nazhklacld,n6jemni
s.rnlouvy s Jihodeskym krajem, kter5; je jeho vlastnikem.

,,Letadny uZivatele leti5t6" se pro ridely t6to smlouvy rozumi vliechna letadla uveden6
v seznamu, ktery ulivatel leti5td piedi pii podpisu tdto smlouvy provozovateli letiStd. KaZdou
zmdnu v seznamu letadel je uZivatel leti5td povinen neprodlend ozn6.mit kontaktnim osob6m
provozovatele leti5td, a to pfsemnd, nebo e-mailem.

Piedmdtem t6to smlouvy je stanoveni podminek pro poskytov6ni sluZeb umoZriujicich
bezpe(ny letecky provoz, vzlet a piist6nf letadel ulivatele leti5td a drile podminek pro pohyb
osob a vozidel urdenych uZivatelern leti5td a zamdstnancri uZivatele leti5td v neveieindm
prostonr leti5t6 a po leti5tnich pohybovych ploch6ch.

II.
V5eobecn6 podmfnky

[,eteck6. dinnost uLivatele leti5td na Leti5ti Ceskd Bud6jovice musi b;it prov6d6na v souladu
s LetiStnfm iSdem Leti5td Cesk6 Bud6jovice a platnymi pr6vn{mi normami, zetmena
z6konern (,. 4911997 Sb., o civilnim letectvi a o zmdnd a doplndni zilkona il 4551199I Sb., o
Zivnostenskdm podnikrlni (Zivnostensky zilkon), ve znEni pozddj5fch piedpisri, prov6ddci
Vyhl65kou Ministerstva dopravy a spojri d. 108/1997 Sb., ve zndnf pozddj5ich piedpisri,
piflohou ('.2krimluvd o mezin5rorlnim civilnim letectvi (Pravidla lltirrriL2) a piedpisem
Frazeologie (pro radiotelefonni postupy a leteckou frazeologii a terminologii pro poskytov6ni
letovych provoznich sluZeb a provdddni leti).

Pohyb osob a vozidel v aredlu Leti5td ieskd Buddjovice se iidi piilohou d. 1, Vyhl65kou d.
41012006 Sb., o ochrand civilniho letectvi pied protiprdvnimi diny, ve zndni pozd6jSich
piedpisri, d6lo pak bezpednostnimi pravidly provozovatele leti5td, se kterymi je uZivatel
leti5t6 sezn6men v r6mci bezpednostniho Skoleni.IJLivatelleti5td sezavanqeplnitustanoveni
tdchto dokumentri, a to v pln6m rozsahu jejich znln| Vj'pis zdkladnichpravidel, uvedenych
ve vy5e jmenovanych dokumentech je uveden v Piiloze d. l.

Provozovatel leti5td se zavazaje sdElit uZivateli leti5td v dostatedndm dasovdm pieclstihu (cca
10 pracovnich dnri) ve5kerd informace souvisejici s dodasn;fm zastavenim nebo omezenim
letov6ho provozu.

N6hrada Skody zprisoben6 uZivatelem leti5td na majetku provozovatele leti5td nebo Skody
zprisobend provozovatelem leti5tE na majetku uZivatele letiStd budou ie5eny v souladu
s ustanovenimr zilkona (,. 8912012 [ib., obdansky zSkonik, ve zndni pozddj5ich riprav. Obd
strany se dohodly podat informaci o vzniku Skody ihned po jejim vzniku druh6 smluvni
slrane.

2.
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III.
Oprfvn6ni ke vstupu/vjezdu do neveiejn6ho prostoru leti5t6, pohyb osob a vozidel

(tj'k6 se pouze uZivatele leti5td, ktery m6 twaly prron6jem v neveiejn6 dfsti leti5td)

l. Vyd6vSni opr6vndni ke vstupu do prostoru leti5td je prov6d6no v souladu s Bezpednostnim
programem provozovatele spolednosti Jihodesk6 leti5td Ceskd Buddjovice a.s.

2. Pohyb osob a vozidel uZivatele leti5td po provoznich plochSch leti5td se obecnd iidi postupy,
uvedenymi v leteckdm piedpisu L-14. Dal5i specifika pohybu osob a vozidel uZivatele let:iStd
jsou vyj6diena v lDopravnim i6du leti5td Ceskd Buddjovice, se kterym je uZivatel leti5td
sezn6men v r5mci bezpednostniho Skoleni.

IV.
Platebni a fakturainf podminky

1. Obd strany se dohodly, Ze vy5e poplatkfi zapouLiti objednanych sluZeb uZivatelem leti5td
budou ridtov6ny zakalendSini rok ver vf5i 1 1.700,- Kd vdetnd DP'H.

2. Fakturace za poskytnut6 sluZby se bude prov6ddt vZdy 1x za. dNrtIefi v dastce 2.92:5,- K(,
vdetnd DPH. N6jemn6 se hradi piedem na n6sledujici mdsic. Splatnost faktury u banky
provozovatele leti5td bude do 30 dnt po jejim obdrZeni uZivatelem letiStd. UZivatel letiStd
mtiZe do data splatnosti vr6tit fakturu, obsahuje-li nespr6vn6 r;enov6 ridaje nebo nespr6vn6
n6leZitosti. Opr6vndnym vr6cenim faktury piest6vri bdZet lhrita jeji splatnosti a bdZi zn()vr.r

ode dne dorudeni olrraven6 faktury. Fii nedodrZeni terminu rihrad'y faktury ze strany uZivatele
leti5td zaplati tento provozovateli letti5td lfrrokzprodleni ve vy5i 0,05 oA zdlui:nd ddstky za

kaLdy den prodleni.

V.
ZixErelnf ustanoveni

1. Tato smlouva se uz,avir6 na dobu urditou od 1.1 .2020 do 1\1.12.2Ct20 anabgv6 platnosti dnem
podp;isu smlouvy obdma stranami.

2. Smlouva vdetnd pffloh mriZe bft nndndna nebo doplilov6na prcuze pisemnyrn dodiltkern,
ktery se stane jeji nLedilnou soud6sti <lnem jeho podpisu ob6ma srnluvnimi stranami.

3. Smlour,u lze kdyk,rliv pisemnd vypovdddt. Vypovddni rloba.je jeden mdsic, kdyZ srnluvni
vztah z t6to smlouvy skondi des6tym dnem, n6sledujicim po dni, kdy bylo pisenm6 ukondeni
pieddno prvnimu po5tovnimu piepravci k dorudeni druhe strand.

4. Smlouva je seps6na ve 2 vyhotoverLich, z nichL kaLdi ze smluvnich stran obdri;i jedrro
vyhotoveni.

SpoJeinost zapsdna v obchodninr rejstiiku vedenelro l{rajsklnr soudem v Ceskjclr Bud€jovicich oddil B. r4o2ka 1450

la: 260 93 :qS. Oti: CZl60 9-l 5i5. rrc:t u iSOe Ceske BudijoYice 19657725ti0,100.
1el.387 201 9-11 Fax.387 201 014 $rr}.airoort-cb.cz e-nrail: qjlplrrltrr,airuoL!9.1142



5. Udastnici prohla5ujf, Ze smlouva lbyla seps6na podle jejich skutedn6 a svobodn6 vrile.
Udastnici d6le prohla5uji, Ze si smlouvu pied podpisem piedetli, s jejim obsahem souhlasi a

na drikaz toho piipojuji svd vlastnorrudni podpisy.

V ies[ich Buddjovicich dne .{p.,./.(..'..,&./.f.....v iesk;ich Bud6jovicich dne

Za provozovatele letiSti : ZaaLivatele leti5t6:

JihoceskdtetiStE [llr 6*rnnruo*o''
Jihodesk6 letiSt6 6esk6 Bud6jovice a.s.' I UZmnlhostadionuls5,2lz

370 01 6e$k6 Bud6jovlc€
.tc 260 s3 545 Dtc c22600354s2/,/

Jihodesk6 leti5td iesk6 Buddiovice a. s.

Ing. Robert Kala
n6mdstek a dlen piedstavenstva

ub Pl '6, z,s,

klubu

Piilohy: d,. I - Zikladnipodminky pro provoz na leti5ti iesk6 Buddjovice

Jan Manoch



Piiloha d. I

BEZPEENoST NA LETTSTT cnsTn BUDt,JoVICE

Na zfkladd N6rodnilLc, bezpednostniho programu oclrany civilniho letectvi Ceskd republiky
pied protipr6vnfmi diny spolednost Jihodeskd leti5td Cersk6 Buddjovice a.s. rozddlila arcitl letiStd
na veiejny a neveiejn'y prostor. Vstup do neveiejn6ho prostoru Leti5te Ceskd Buddjovice je
umoZndn pouze zarndstnanctm, smluvnim uLivatehiLm a osobSm s platnym identifikadnfm
prrikazern. Osob6m, k1.er6 nejsou drZiteli leti5tnfho id,ontifikadniho prrikazu (IDC), je povolen
vstup pouze v doprovoriu osob s platnym IDC, kteii zodpovidaj i za jejrch dinnost na leti5ti.

PRAVIDLA PRO VYUAVANI LETISTNiHO IDENTIFIxadNiTTo PR.TKAZU A
VJEZDOVEHO POVOLENi

Doklad o ovdieni spg=tehlivosti vydan6-Utadqa-givtlniho letectvi (UCL) a odbom6 piiprava
k zv.v5ov6ni povddomj v oblasti bezped&osti je zitklaclni podminkou pro vydani di prolongaci
leti5tniho identifikadniho prrikazu (dfie jen IDC) a vjezdoveho povoleni (drile jen VP) dle
Ndrodniho bezpednostufho programu Uiadu pro civilnl letectvi iR a Bezpednostniho programu
provozovatele Leti5td Ceske Buddjovice zaude\emvstupu osob a vjezdu vozidel do neveiejndho
prostoru Leti5td Ceskr5 Buddjovice. Odborn6 piiprava je zaji5t'ov6na spolednosti Jihodesk6
leti5td Cesk6 Buddjovice a.s. a prov6ddna Skolitelem, ktery je drZitelem povoleni
k uskutedilov6ni odbonrd piiprar,y vydan6 Uiadem.

Informainf pokyny:

Terminy a misto kon6ni odbornd piipravy pro kalend6ini rok jsou zveiejrrilnd na
webovych str6nk6ch letiStd http : //www. airport-cb.cz v rubrice Bezpedno st.

Piihlrisit se na poZadovany termin 5 dni pied zahftjenim Skoleni prostiednictvim e-mailu
airporl(@airport-cb-cz, nevoralova@airporl-cb.cz nebo telefonicky +420 381 204 :146.
V piipadd potieby Ladatele nabizime prove<leni odbom6 piiprar,y v individu6lnim
terminu po piedchozi dornluvd,ktery je zpoplattndn dle platn6ho Ceniku slr.rZeb v oblasti
person6lni bezpednosti provozovatele letiStd.
Zadost o wdirLi IDC/VP si lze vyzvednout v budovd ieditelstvi provozovatele LetiStd
Ceskd Buddjovice, u Bc. Nevorerlovd, kanceliii (,. 209 netro formul6ie ke stai,eni na
webovych strdLnkdch leti5td: htlp./:rury a@qlcb.czlcz]page/jllbqzpcenqst. 

=
Vyplndnou Zdtlost o vyd6ni leti5tnich prrikazri IDC/VP s dalSfmi poZadovanyrni
dokumenty vtz niLe, dorudi povdien6 osoba na ieditelstvi spolednosti, Bc, Nevoralovd
nebo elektronicky.
Platbu za odbornou piipravu, IDC a YP Ize provdst v hotovosti v den kon6ni iikoleni
nebo fakturou dle platnych podminek LetiStd Cerskd Buddjovice.
Cena za bezpednostni Skoleni, IDrO a VP je uvedena v Ceniku sluZeb v oblasti persondlni
bezpednosti provozovatele letiStd.
Datum platnor;ti Dokladu o absolvovfinibezpe(nostniho Skoleni je ztsarlnirn iimitujicim
plvkem platnosti IDC a VP tj. 2 roky.
Pokud drZitel IDC neabsolvuje ak"tualizadni od'bornou piipravu do doby konce platnosti
Skoleni privodrriho, bude tdto osobd omezen vstup do neveiejn6ho prostoru lbrmou
blokace IDC a je povinen absolvovat Skoleni irvodni.

o Leti5tni prtkazy IDC a VP jsou majetkem provozovatele Leti5td Ceskd Budejovice
strrolednosti Jihodesk6 leti5td Cesk6 Buddjovice ra.s.

. PoZadujeme, aby za frmu, spolednost, sdru:Zeni, spolek, apod. vLdy jednala jedna
povdfen6 osoba z divodu sniZeni n6kladri a kvalitndjSfho pienosu informaci.

Spolednost zapsi:lra v obr:hodnim rejstiiku vedenelro Kra.iskli_rn soudenr v Ceskych Buddjovicich - oddil B, vloZka I 450,
IC: 260 93 545, DIC: C2.260 93 545, irdet u CSOB Ceskd I3uddjovice - 1965"1725'110300,
'Iel.38'/ 201 931 Fax.387 201 0l.l rvn,n.airuort-cb.cz etail; airport()airport-cb.q2



Piiloha i1. I

Ladatel musi doloZit nf sledujicf pfsemnosti:

o doloZit Doklad o ovdieni spolehlir,'osti UCL, kter;f r,ystavi refer6t ovdiovdni spolehlivosti
IJCL CR, podrobndj5i informace rLa:

ltttp:llv,rv'rw.caa.cz]f ormularelzadost-o-overeni-s

lrttp : //www. caa. czlpersonal/overorrani-spolehlivgsti.
o r,yplndnou Zildosto vyddni identifikadniho prtkazu (IDC),
o rypln6noul,6dosto ryddni povolerni ke vjezdu (VP),
o I barevnou fotografii 4,5 x 3,5 cm (moZno i v elektronickd formd),
o doloZit Doklad o absolvovini ltezpednostniho Skoleni (v piipad6, Ze odpovidajici

bezpednostni Skoleni bylo absolvoviino u jin6 organizace),

Povinrrosti drZitele leti5tniho IDC a VPl

IDC a VP jsou nepienosn6,
nosit IDC / umistit VP viditelnd po celou dobu pobytu v neveiejn6rn prostoru,
vstupovat do/vystupovat zneveiejndho prostoru leti5td pouze misty k tomu urdenymi,
pohybovat se pouze v prostoru vyrnezendm rozsahem oprrivndni prtkazu,
pii vstupu nebo vjezdu do neveiejn6ho prostoru leti5td piedkl6dat IDC bez tryzvdni ke
kontrole,
podrobit se kontrole, zda nejsou vn65eny/vyn63eny zakdzand piedm6ty,
po celou dobu pobytu v neveiejn6m prostoru leti5td se iidit pokyny bezpednostnich
pracovnikri,
chr6nit r,ydany prtkazpiedmfnou nebo poskozenim (ridaje musi byt diteln6),
po ukondeni smluvniho vztahu s provozovatelem leti5t6, pracovniho pomdru, pracovni
cinnosti nebo po uplynutf doby platnosti IDC, prttkaz nutno odevzdat provozovateli
letiStd nejpozddji do10 pracovnfch dnri,
v piipadd jednor6zovdho vstupu osob do neveiejndho prostoru, je vstup osob moZny
pouze s doprovodem drlitele trval6ho IDC, ktery zodpovidlr za jejich pohyb a
bezpednost na letiSti,
dodasny pfikaz Temporary IDC a Temporary VP je r,yd6n pracovnikem ostrahy letistd
na kontrolnim mistd pii vstupu do neveiejn6 d6sti leti5td,
ztfrtu, po5kozeni, zni(,eni nebo odaizeni IDC nebo VP neprodlend oznhmitprovozovateli
leti5td a podat lf.dost o vyd6ni nov6ho leti5tniho prtkazu,
ztrilta nebo po5kozeni leti5tniho prfikazu bude drZiteli ridtov6na jednorfnov6 finandni
sankce ve vy5i 500,-Kd bez DPH dle platn6ho Ceniku bezpednostnich sluZeb
provozovatele leti5td,
zmdny fdajt v leti5tnfm identifikadnim prfikazu (IDC) nebo leti5tnim vjezdov6m
povoleni (VP), je jeho drZitel povinen ozndmit a podat Lhdost o vyd6ni novdho letistnfho
prrikazu.

Pro bliZ5i informace a termin domluvy bezpednostniho Skoleni se prosim, obratte na pani
Nevoralovou.

Spoledilost zapsdna v obchoclrrirn rejstiiku vedeniho I(ra.jskliur soudem v C'tsk1ch Buddjovicich oddil B. vloZka I450.
IC: 2609354S,D1C: C2,26093 545.irdeludSOBeesketsuddjt:ice- t9(t5:':'25'710300,

Tel.387 201 931 Fax.387 201 014 wl,rv.airuort-cb.cz erail: airoon@airport-cb.cz
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o
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a

a
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DoDATEK i.1 KE sMr,ouvb o posryrovAxir
vv7

SLUZEB PRI LETECKEM PITOVOZLI LIOO1-2020

I. Smluvnf straray

1.1. Jihoiesk6 teti5td iesk6 Buddjovice a. s.

se sidlem IJ Zimniho stadionu 195212,370 01 iesk6 Buddjovice 7
zapsanS v obchodnim rejstiiku veden6m Krajs(fm soudem v eeskych Buddjovicich, odclil $,
vloZka 1450
zastoupend niimdstkem a dlenem piedstavenstva Ing. Robertem Kalou

Ie : 260 93 54:;

DIC: C226093545

Kontaktni osoba ve vdcech smluvnich: Mgr. Jana.Miillerovii, 387 2p18I5,724 806774,
vedouci. obchodu@airp ort- cb. cz
Kontaktni osoba ve vdcech provoznich: Bc. Karel Bartoi, 775 0i6I2g,
handling @airport-cb. cz
Bankovni spojeni: esoe cesk6 Buddjovice iislo ridtu: t96577257/0300

(d61e jen ,,n{jemce")

a

1.2. Aeroklub Plan6, z.s.
Obdanskd sdruZeni registrovand Ministerritvem vnitra CR, rozh. VS/1-1l5412j.123103-F.
Se sidlem Usilnd lg7 ,370 l0

IC 26631 890

Kontaktni osoba: Jan Manoch Telefon: 771 69[ 099
Itingcz@gmail.com
Bankovni spojeni: Fio Banka cislo irdtu: 50003156712010

(ddle j en,,podndjemce")

Dodatkem d.l se od1.1,2021 do 31.12.2021 vedend b,ody smlouvy ii. L-001-2020 uprainuji
n6sledovnd:

IV. Platebnf a fakturairiri podminky

1. Obd strany se d'ohodly, Ze vy5e poplatkfi zapouliti objednanych sluZe$ uZivatelem letiiitd
budou irdtov6nrr zakalend(.dni rok ve \,i5i 20.000,-ll(d vdetnd DPFI.

Tento dodatek nabyvdplatnosti dnem poclpisu obdm4 smluvnimi strarrami a ridinnosti dnr:
r. r.202t.

Dodatek ke smlouvd je seps6n ve dvou r,yhotoveniich, z nichl, pro j{dnom obdr1i lkah46
smluvni strana.
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t Cesrkfch Buddjovibich, dne 1' (1.?ola

Qstatni ujedntlnf pfivodni smlouvy ze dne23.12.20I9 zisthvajiv platnosti.

Jilhodesk6leti5t6 CeskO Buddiovice a. s.

Jihddeskct€hstl lllr 6o*' oqo-'
Jiljodesk6 leti$t6 desk6 Buddiovice a.s.

. / | :iJTl'T..Jii'31il:i#j

?" LJF/ tCzooess+s qt6cz'ooogs+s

..1....o,,,.,,....

Idg. R.obert Kala

\6mdstek a dlen pie{stavenstva

Aeroklub Plan6, z.s.
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