
!9zudek o zdravotní zpùsobilosti k iízenímotorovfch vozidel
($ 85 a 88 zíkona Ò 3ó12000 Sb , o provoar na pozemníci komunikaclch a o unàÉch nèkterych zàkonù, ve mèní pozdèjsích piedpisù)

òóst I.
Zdravotnické zaiízení, jehoZ jménem se

Hodnocení zdravotní zpùsobilosti:
Druh lékaÍské prohlídky'): f, vstupní f l  pravidelné

Jméno, piíjmení, podpis lékaÍe, otisk razítka zdrav. zaiizeni

Pouòeni: Proti tomuto posudku je mozno podat podle ushnovení $ ?7 odst. 2 zdùona è. 20/1966 sb., o peèi o zdraví lidu, vc znènípozdèjslch piedpisù' nàvrh na jeho ptezklumàni do 15 dnù ode dne jeho prokazatelného obdrzení. Nevrh se podóvó plsemnè vedoucímuzdravotnického zaFlzení, a ro pÌostfednictvím lékafe, ktert posudek vypracovali jdeJi o zO.avotnictj zafizenl 
'plvoJo'vane 

reUfem, tteryposkyruje zdravotní péòivlastním jménem, nlvrh se podàvó tomuto lékafi.

Posuzované osoba:

Jméno, pidmení, titul:

Datum narození: cest. pas)

Adresa místa trvalého

(popi místo pobyru na

Skupina nebo podskupina které je posudek vydiivàn:

Posuzovani osobaje:

[ Zadatel o tidièské oprtrvnèni,

D Ridiè vozidla, ktery pri plnèní úkolù souvisejícfch s vykooem zvlÍStnlch povinnostÍ uzfva zvlóstnlho vystfazného svè0a modré baryy,piipadnè doplnèného o zvlóStní zvukové znamenl (g g7 odst. I plsm. a) zókona ).

I ouitet iioiesketo opràvnèní skupil c,,91-E: D, D+E nebo podskupin cl, cl+E, Dl, Dl+E, krery tídí mororové vozidlo zatazenédo pfislusné skupiny nebo podskupiny fidièského opróvnèni ig 8? oàst. t ptsm. O) zafona).

E D'Zirel osvèdòení p.o uèirere ridièù pro vycvik v rizení mororovych vozidel (5 87 .dst. r písm. e) zúùona).
osoby zmínèné v predchozích tlech bodech jsou povinny podrobit se vstupnl zdravotnf prohlídce pred zahójením òinnostr a dete pravidel-nym zdravorním prohrídkàm do dovrsení 50 let vèku kaid; dva roty a po'oo*senr so t"t vèku kazdoroènè.

I o:1t:t iidièského oPrívnèní, ktery je povinen se podrcbit pravidelné lékatské prohlldce nejdlíve 6 mèslcù pred dovrsentm 60, 65a 68 let vèku, nejpozdèji v den dovrlení stanovenéiro vèku, po dov*eni oa tet vetu uzae z iory.

pobytu:

území

ó.iil;til;il;,;k;

l )

? l

3 )

4 )

Uvede se, které tékdské prohlídce se podle ziikona posuzovanà osoba uvedenó v g g7 odst. I písm.
posouzení zdravotní z.pùsobilosti k Íízení motorovfch vozidet podrobila.
Postupuje se podle g 88 odst. 4 z6kona.

a), d), e) nebo v odstavci 3 zikona pro potieby

uvede se podmínka' kteró podmiùuje zdravotní zpùsobilost k iízení motorovfch vozidel (nezbytn! zdravotnickli prostfedek, technickó úrpravamotorového vozidla nebo jiné omezení' napÍ. podrobení se odbomému vysetfení iodmifiujícím zdravotní zpùsobilosr, a tím i platnosr posudku).Vyp ln ísevp i ípadechs tanoven l i chv$4ods t .3vyh lóSkyozdravo tn ízpùsob i los i i k Í í zen ímoto rov ichvoz ide l .
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