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ŽUerm o phjetík výuce a výcviku pro ziskání fidičskóho oprávnění skupiny vozidcl:

Jsem držitelem ňdičského opnírmění pro skupinu vozidel; .,.,.......,....číslo řídičského průkaau;

o své osobě uvádím:

Jméno: příjmeni (titul):

datum narozeni:

sátni občanství:

adresa bydliště:

rodné číslo |)místo:

doklad totožnosti č íslo: tel.:

obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle adresy bydliště:

K ádosti přikladám: doklad o ukončenern vzÁěláni (pokud jc ťeba) e-mail: ..,.,,.....

čestně prohlašuji, že nejscm ne4lůsobilým - r.r,::';:;::::r*, ,"*" ákaz činnosti spočívající v ákaan íizeni
motorov,.hh vozidel" případně, že pomirrulg doba stangvená pro poáytí řidičského oprávnění podte zvlášnriho zákona''. v případě
roďíření řidičského oprávnční splňuji další podmínky k udělení řidičského opnivněni podle zvlÁštrího zákona '', že netrpim tělesnou
nebo duševni vadou, která by mne činila nezpusobilým k řízení motoroyých vozidcl a že všechny uvedené údajejsou pravdivé.

V dne
(podpis žadatele)

SOUHLAS zÁxottNÉxo zÁstupcB:

Souhlasím s přijetím do výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění skupiny vozidel

(podpis zákonného ástupce)

*) Potvrzení podmínky přtjetí k výuce a výcvlku podle zvláštního právního předpisua)

Potvrzujeme, že vyše uvedený žz,datel o přijetí k výuce a výcviku je osobou zařazenou do vstupního školení a v této souvislosti bude

řidit motorová yozidla zaíazená do přislušné skupiny vozidel.

datum: razitko organizace: podpis:

*) pouze pro skupiny vozidel C, C+E, D a D+E

YYPLŘ]JE PRovozovATEL Au-roŠxot y

Datum podání žádosti:.......,........,..,.. Datum zahájení výuky výcviku:

Nová rnýuka dle § 39 od§t 2 písm. a) záájena dne ulrončena dne ...,.,...,....;l.,..

Nová výuka dle § 39 odst. 2 píom. b) zaluíjena dne ukončena dne

Nový výcvik dle § 39 od§t 2 písm. c) zahájen dne ukončen dne

(razítko provozovny) (evidenční číslo)
Datum ukončení výuky a výcviku:

Pozn,: |)rodnéčíslo-typlňuježadatelvdoběpodrinižidostiouděIenířidičskéhooprávnění,pokudmubylopřiděleno

" § 94a, 5 l 23c zrikona č. 36l 12000 Sb., o provozu na pozemníoh k<lmunikacích a o zrněnrich některých zákonů (zákon o silničnlm provozu)
3) 

§ 9l zákona č, 36l/2000 §b,, o provozu na pozemních komunikaciclr a o změnrich některých zákonů (ákon o silničním provozu)
n)Et3odst.lpism.b)aodst.2ákonač-247lzaúO§b.,oziskáváníazdokonalováníodbomézpůsobilostikřizcnímotorovýchvozidclao

změnách některý,ch zíkonů



zÁzNAM
o zKoušrcncH z oDBonruÉ způsoBlLoSTI

číslo testu žadatele:

vwlŇu.rn zxušnnxí xomsaŘ

Předpisy o provozu na pozemních komunikacích

ovládání a údržba vozidla

Řízení motorových vozidel

Řídný termln Opakovaná zkouška
dafum:

prospěl - neprospěl

tazitkozK
podpis ZK

datum opakované zkoušky a hodnocení: hodnoceni prospěl:

dafum:

razltkozIK
podpis ZK

Řadný termín Opakovaná zkouška

datum:

prospěl - neprospěl

razit*loZK
podpis ZK

datum opakované zkoušky a hodnoceni hodnocenl prospěl:

datum:

razitkozk
podpis ZK

Řrádný termín Opakovaná zkouška

datum: datum opakované zkoušky a hodnocení: hodnocení prospěl:

skupina vozidel:

prospěl - neprospěl

datum:

razítko zk
podpis ZK

skupina vozidel

prospěl - neprospěl

skupina vozidel:

prospěl - neprospěl

razitko zk
podpis ZK

Žadate|splnil podmínky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny

vozidel:.....

Omezení řidičského opávněni: ...

razítko obecního úřadu obce
s rozšířenou působnosti

(datum ukončerrí zkoušek)
razitkoZX.

(podpi s zkušebniho komisaře)


