
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k ffzení motorových vozidel
bodle ákom č. 36l/2000 sb', o provoa m pomichkomuikacích a o a&ráchněktcrýc.lr zákmů, vc aěoí poz&jiictr 6capisriL' a vytrtášý č.217l2OO4-'o

zdnvďnl ?působilosti k řízatí mtorovýclt v@idcl, vc arěni vyh|ášky č. 7z2ol l sb.)

Pocuavaná oooba

Jméno,přijmeni,titul :

Adresa mista trvalého pobýu posuzované osoby, popřípadě misto pobýu na úzomi ČR' jde_li o cizinc€

Posttzovaná osoba je podle přílohy č'3 vyhlášky zďazena do:

! skupiny I

-ŽadateléadráteléIidičslýchoprávněniskupinyÁ"B,B+EaAMapodskupinyAlaBl ($8lákonaČ.3óll2000sb.)

l__l skupiny 2

-řiďči heří říď motorové vozidlo v pracovněprámlm ahu a u nichŽ je fizeni motoÍového voádla druhem prríae sjednaným
v praoovní smlouvě,
-Íidiči vozidla' keŤi při plnění úkolů souvisejícich s ýkonem zvláštních povinností uŽívají zvláŠtního yýstÍaŽlého světla modÍé
banry připadně dop|něného o zvláštnl zvultové znamenj,

-Íidiči' u kteýchje řizenj motorovébo voziďa pedměEm samostďné výdělečné Óinnosri prováděné poďe zvlášniho právniho předpisrr,
-ŽadďeléadíŽiteléřidičskýchoprávněniskuprnyC'C+E'D'DrEaTa@skupinycl'cl+EDlaDl+E ($8lákonaČ.36l/2000Sb.)

Drub lékeřské prohlídky' které se poďe zákona posuzovaná osoba podrobila:

Dopravně psychologické vyšetřenÍ poďe $ 87a zákona bylo provodeno:

Hďnocení zdravotní zoůsobilosti:

l-l vslupni |-l Pravidelná

! nebylo provedeno

f] uvlo provedeno v roce: ................

Postzovaná osob. ! je zdravotně způsobilá pro skupinu /podskupinu řidičského oprávnění

l-l nenl zdravotně způsobitá pro skupinu /podskupinu řidičského oprávněnl ......... ... ..

! je zdravotně zpfuobilá s podmÍnkou:

Datum ukonč€ní plďnosti posudku:

Datum vydrhi posudku : ...............-.......

Posuzovaná osoba se vzdává práva odvolání

Postzovaná osoba převzole posudek do vlasÚnÍch rukou,
podpis posuzované osoby

Pilěai:
MáJi pou@aná osoba nebo orcba, kteé rrplatnénim lékařského posrdku wnikají práva rcbo poúnoosli, a tq žc lékař*ý po$dck ja rrsPnivný ml:že podlc uíilow0i
o 4ó ú$. l ákong č. 373/20l l sb', o sp*ifických zdÍavotnich ďužbóob do l 0 pÍaoovnioh dnů ode dnc jcho prckazstolného pfuárí, podrt náwh tu jcho přczkoumáni

Poskytovateli, ktoď Poóúek vydal.

Návň m pňcz}olúni létaň*ého posdku rená odkladoý účir&' jc*|ižl z jdm ávěru vyplývá' žc ponzovuá mbr jo prc úče|. pp Dějž byla powwa&L zdBvorÍt
mpůsbilá, zdavotrrě způsóilá s podminku ncbo pozua ďohodobé zdnvďni způ$bilost ďc $ 43 odí. 3 zákffi ě.373túrl sb.' o specifických zdravďnicb službách

Jméno, popřípadě jména' příjmení' pďpis lékaře
otisk razÍtka zdravotnického zatlzenÍ


