
vypLŇuJE ž,tlarnl,

Žádám o přijetí k výuce a výcviku pro získání řidičského oprávnění skupiny vozidel:

Jsem držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel: ................číslo řidičského průkazu:

o své osobě uvádím:

adresa bvdliště:

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

K žrádosti přikládám: doklad o ukončeném vzdélání (pokudje ťeba)

čnsrlvÉ pRoHLÁšENí

Čestrrě prohlašuji, že nejsem nezpůsobilým k pnívním úkonům, že mi nebyl uložen zikaz činnosti spočívající v zékazu íizeni
motorofrch ,orid"I, případně, že pominula doba stanovenápro pozbytí řidičského oprávnění podle zvlaštrrího zákott*J, v případě
rozšířeniřidičského oprávnění splňuji další podmínky k udělení řidičského opravnění podle zvlráštního zékona3),že netrpím tělesnou
nebo duševní vadou, která by mne činila nezpůsobilým kíizení motorových vozidel a že všechny uvedené údajejsou pravdivé.

( podpis žadate|e)
SOU}{LAS zÁroNNÉHo zÁstupcp :

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

(podpis zákonného zástupce)

ZADOST O PRIJETI K VYUCE A VYCVIKU

VYPLŇUJE PROVOZOVATEL AUrOŠKOLY

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

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

Pozn,: l) rodné čís|o - vyplňuje žadatel v době podání žádosti o uděleni řidičského oprávnění, pokud mu bylo přiděleno

'i§94u,§lZ3""ákonaě,36112000Sb.,oprovozunapozemníchkomunikacíchaozměnáchněkterrýchzákonů(zákonosilničnímprovozu)
3) g 9l,ztlkona č. 36l/2000 Sb,, o provozu na pozemních komunikacích a o mĚnirh něktených ákonů (zrákon o silničním provozu)
n) 

5 t: oaii. 1 pism. b) aodst.2 zákonaě,24712000 Sb., o získávání a zdokona|ováni odbomé způsobilosti k řízeni motoroqých vozidel a o

*) Potvrzeni podmínky přijetí kvýuce a výcviku podle zvláštního právního předpisua)

Potvrzujeme, že výše uvedený žadate| o přijetí k výuce a výcviku je osobou zařazenou do vsfupního školení a v této souvislosti bude

řídit motorová voÁdlazŇazená do příslušné skupiny vozidel,

datum: ........... razitko organizace:
*) pouze pro skupiny vozidel C, C+E, D a D+E



zÁzrunut
o zKoušrncH z oDBonruÉ způsoBllosTl

čísto testu žadatele:

vypt Ňurn zxušnsNí roursaŘ
Evidenční číslo protokolu

Předpisy o provozu na pozemních komunikacích

RádnÝ termín Opakovaná zkouška
datum:

prospěl - neprospěl

razítko zk

datum opakované zkoušky a hodnocení: hodnocení prospěl:

datum:

razítko zk

ovládání a údržba vozidla
Řádný termín Opakovaná zkouška

dah-rm:

prospěl - neprospěl

razítko zk
podpis ZK

datum opakované zkoušky a hodnocení: hodnocení prospěl:

datum:

razítko zk

Řízeni motorových vozidel
ŘádnY termín Opakovaná zkouška

datum: datum opakovarré zkoušky a hodnocení: hodnocení prospěl:

skttnina vnzirlel datum:

razitko zk

prospěl - neprospěl

skupina vozidel: ......................

prospěl - neprospěl

skttnina vozidel

prospěl - neprospěl

razitko zk
podpis ZK

Žadatetsplnil podmínky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zaíazenýchdo skupiny

Omezerlt řidičského oprávnění:

(datum ukončení zkoušek) (podpis zkušebního komisaře)
razítko zk razítko obecního úřadu obce

s rozšířenou působností


