
V uplynulých týdnech jsme zaznamenali větší množství případů,  
kdy řidič v SRA kontrolovaný OLE neměl u sebe řidičský průkaz.  
 
Řidič je povinen mít u sebe letištní identifikační průkaz  
s oprávněním k řízení MMP v SRA i platný řidičský průkaz.  
Dle Dopravního řádu je OLE oprávněn tyto doklady kontrolovat. 
 
POZOR! Nepředložení řidičského průkazu při kontrole je posuzováno 
jako přestupek proti Dopravnímu řádu a řešeno podle bodové 
sankční stupnice. 
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Před křížením komunikace a pojezdové dráhy jsou všichni řidiči 
povinni zastavit na vodorovné dopravní značce „Stůj, dej přednost 
letadlu“.  
 
V jízdě můžete pokračovat až tehdy, když se ujistíte, že nemůže 
dojít k ohrožení nebo omezení pohybujícího se letadla, resp. MMP. 
 
POZOR! Přizpůsobte rychlost Vašeho vozidla stavu vozovky! 
V zimním období může být díky počasí značení hůře viditelné  
a vozovky kluzké. 

Recently we have recorded increased number of cases when  
a vehicle driver in SRA had not presented his/her driving license  
to security staff during a road check. 
 
Drivers are obliged to hold the airport ID card with the airport 
driving permit and also the driving license. Airport Security  
is allowed to check these documents. 
 
WARNING! If you do not submit your license while checked, it is 
considered as a violation to the traffic regulations and handled 
according to the sanction point scale. 

In front of the crossing of service roads and taxiways all drivers 
are required to stop on road sign "Stop, give way to aircraft." 
 
 You may cross the taxiway only when you are ensured that there  
is no hazard and possible restriction  of taxiing aircraft or vehicles. 
 
CAUTION! Adjust your speed to road conditions! 
In winter the roads might be slippery due to weather and the signs 
might be  less visible! 
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