žÁoosT o pŘlerí x uíucE A rrýcvlru
VYPLŇUJE ŽaoarBl
Žaaarn o přijetí k výuce a výcviku pro získárrí řidičského oprávnění skupiny vozidel:
Jsem držitelem řidičského oprávnění pro skupinu

vozidel:
0

................číslořidičského průkazu:

své osobě uvádím:

obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle adresy bydliště: ...,...,...

K

žádosti přikladám: doklad o ukončeném vzdělání (pokud je

fieba)

e-mail: .......,..,

čnsrmípRom,ÁšENí
Čestně prohlašuji, že nejsem nezpusobilým kpnivním úkonům,že mi nebyl uloženzikaz činnosti spočívajícívzákazuťtzenl
motorových vozidel, případně, že pominula doba stanovená pro pozbyí řidičského oprávnění podle zvláštního zákonď', v pfipadě
3),
že netrpím tělesnou
rozšířenířidičského oprávnení splňuji dalšípodmínky k udělení riOiesteno oprávnění podle zvláštního zákona
nebo duševnívadoq ktení by mne činila nezpůsobilým k řízení motoroqých vozidel aže všechny uvedené údajejsou pravdivé.

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTLIPCE:
Souhlasím s pfijetím do výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění skupiny vozidel

(podpis zakonného zástupce)

*) Potvrzení podminky přijetí k výuce a výcviku podle zvláštniho právního předpisua)

Pofuranjeme, že výše uvedený žadatel o přijetí k výuce a výcviku je osobou zařazenou do vstupního školenía v této souvislosti bude

řídit motorová vozidla zaíazená do příslušnéskupiny vozidel.

datum:

..,..,.....

razitko organizace:

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

VYPLŇUJE PROVOZOVATEL AUTOŠKOLY
Datum podáni

žádosti:.,.........

(razitko provozovny)

Datum zahájení výuky výcviku:

Datum ukončení výuky a výcviku:

(evidenčni číslo)

Pozn.: l) rodné číslo-vyplňuje ždatel v době podání žádosti o udělení řidičského oprávnění, pokud mu bylo přiděIeno
944 g l 23c zíkona č. 361t2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteqich ákonů (zákon o silničnim provozu)
j) 5
E 91 zákona č. 36l/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých ákonů (zákon o silničním provozu)
2)

')El3odst.lpism.b)aodst.2zákonač.24712000Sb,,oáskáváníazdokonalováníodbornézpůsobilogikřízenímotorov.ýclrvozidelao
mtěnách některých zákonů

v01

Vytvořeno aplikací www.prihlaska-do-autoskoly.cz

@

zAzNAM
o zKoušxÁcH z oDBonruÉ způsoBllosTl
Císlo tesfu žadale\e:

yypr,Ňu.rn

zrušBrxí ronns,lŘ

Evidenčníčísloprotokolu

Předpisy o proyozu na pozemních komunikacích
Řaani, termin

Opakovaná zkouška

datum:

dafum opakované

zkoŇky

hodnocení pospěI:

a hodnocení:

datum:

prospěl - neprospěl

razitkoZK

razitkozK

ovládání
Řádni, termín

a

údržbavozidla
Opakovarrá zkouška

dahrm:

datum opakované zkoušky a hodnocení:

hodnocení prospěl:
datum:

prospěl - neprospěl

razítkozIípodpis

razítko

ZK

zk

podpis

ZK

Řízení motorových vozidel
ŘádnY termin
dahrm:
<krrnina

Opakovaná zkouška
dahrm opakované zkoušky a hodnoceni:

vaziÁal

hodnocení prospěl:
datum:

prospěl - neprospěl
cL|rnino rrnziápl

prospěl - neprospěl
skrrninn wozirlel

prospěl - neprospěl
razitko

zk

razitkozIK

Žadate| splnil podmínky odborné způsobilosti k řízení motoro{ých vozidel zaíazenýchdo skupiny

Omezení řidičskéhoopnívněni :

(datum ukončeni zkoušek)
raziď<o

ZK

razitko obecního úiadu obce
s rozšířenou působností

(podpis zkrršebniho komisaře)

