ŽÁDOST O ěIDIýSKÉ OPRÁVNċNÍ
VYPLĕUJE ŽADATEL

Žádám o pĜijetí do výuky a výcviku k získání Ĝidiþského oprávnČní skupiny (podskupiny): ……………………..
Jsem držitelem Ĝidiþského oprávnČní skupiny (podskupiny): …………….. a žádám o rozšíĜení na: ……………..
Ĝidiþského prĤkazu þíslo: …………………………….

série: ……………………….…..

O své osobČ uvádím:
Jméno: …………………………………..

pĜíjmení (titul): ………………………………………………………

datum narození: ………………………...

místo: …………………… rodné þíslo *) …………………………...

státní obþanství: ……………… doklad totožnosti þíslo: ………………........ série: …………………………...
adresa pobytu: …………………………………………………………………………….. tel.: ………………….
K žádosti pĜikládám:

jednu fotografii odpovídající technickému provedení podle vyhlášky þ. 177/2000 Sb. **)
doklad o ukonþeném vzdČlání (pokud je tĜeba)

PROHLAŠUJI, že mi nebyl uložen zákaz þinnosti spoþívající v zákazu Ĝízení motorových vozidel a že netrpím
tČlesnou nebo duševní vadou, která by mne þinila neschopným k Ĝízení motorových vozidel.
V ……………………………………... dne ………………….

………………………………..
(podpis žadatele)

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:
Souhlasím s pĜijetím do výuky a výcviku Ĝidiþského oprávnČní skupiny (podskupiny) …………………………...
…………………………………….
(podpis zákonného zástupce)

VYPLĕUJE POSUZUJÍCÍ LÉKAě

K Ĝízení motorových vozidel skupiny (podskupiny) Ĝidiþského oprávnČní …………………………….. je žadatel
***) zdravotnČ zpĤsobilý
***) zdravotnČ zpĤsobilý s podmínkou …………………………………………………………………..................
datum: ……………………... otisk razítka lékaĜe:

podpis lékaĜe: …………………………

VYPLĕUJE PROVOZOVATEL AUTOŠKOLY

Datum podání žádosti: …………………………..
………………………….…
(razítko autoškoly)

………………………………….
(evidenþní þíslo)
Datum ukonþení výuky a výcviku: ……………………..

Pozn.: *) rodné þíslo – vyplĖuje žadatel v dobČ podání žádosti o udČlení Ĝidiþského oprávnČní
**) fotografii pĜikládá žadatel v dobČ podání žádosti o udČlení Ĝidiþského oprávnČní
***) nehodící se škrtnČte

ZÁZNAM
O ZKOUŠKÁCH Z ODBORNÉ ZPģSOBILOSTI
VYPLĕUJE ZKUŠEBNÍ KOMISAě

Evidenþní þíslo protokolu ………………………….
PĜedpisy o provozu na pozemních komunikacích
ěádný termín

opravná zkouška

datum:

datum opravné zkoušky:

hodnocení prospČl:

prospČl – neprospČl

razítko ZK

datum:

………...…
podpis ZK

razítko ZK

……….....
podpis ZK

Ovládání a údržba vozidla
ěádný termín

opravná zkouška

datum:

datum opravné zkoušky:

hodnocení prospČl:

prospČl – neprospČl

razítko ZK

datum:

………...…
podpis ZK

razítko ZK

……….....
podpis ZK

ěízení motorových vozidel
ěádný termín

opravná zkouška

datum:

datum opravné zkoušky:

vozidlo skupiny: ………………………...
prospČl - neprospČl

hodnocení prospČl:
datum:

vozidlo skupiny: ………………………...
prospČl – neprospČl
vozidlo skupiny: ………………………...
prospČl - neprospČl
razítko ZK

razítko ZK

………...…
podpis ZK

……….....
podpis ZK

Žadatel splnil podmínky odborné zpĤsobilosti k získání Ĝidiþského oprávnČní skupiny
(podskupiny): ………………………………………………………………………………………………..
ěidiþský prĤkaz vydejte s tímto omezením: …………………………………………..
………………………………..
(datum ukonþení zkoušek)

razítko ZK

…………………………………........
(podpis zkušebního komisaĜe)

VYPLĕUJE OBECNÍ ÚěAD OBCE S ROZŠÍěENOU PģSOBNOSTÍ
Žadateli byl vydán Ĝidiþský prĤkaz þíslo: ………………... série: …………. na skupiny (podskupiny) ěO: …………………..…
ěidiþský prĤkaz vydal: …………………………

razítko obecního úĜadu
obce s rozšíĜenou pĤsobností

……………………………
(podpis)

