
VYPLÒUJE ŽADATEL

Žádám o pøijetí k výuce a výcviku pro získání øidièského oprávnìní skupiny vozidel:......................................................................

Jsem držitelem øidièského oprávnìní pro skupinu vozidel:........................................èíslo øidièského prùkazu................................. 
O své osobì uvádím:

Jméno: .....................................................    pøíjmení (titul): ............................................................................................................

datum narození: .......................................    místo: ..................................... rodné èíslo   ...............................................................

státní obèanství: .......................................   doklad totožnosti: .............................................. tel.: ..................................................

adresa bydlištì: ...................................................................................................................... PSÈ: ................................................

obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností pøíslušný podle adresy bydlištì: ...................................................................................

K žádosti pøikládám: doklad o ukonèeném vzdìlání (pokud je tøeba)

V ................................................      dne ............................                                            ..................................................................
                                                                                                                                                          ( podpis žadatele )
SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

Souhlasím s pøijetím do výuky a výcviku k získání øidièského oprávnìní skupiny vozidel ...............................................................

                                                                                                                   .......................................................................................
                                                                                                                                     ( podpis zákonného zástupce )                                                                                                               

1)

                                                 
   Èestnì prohlašuji, že nejsem nezpùsobilým k právním úkonùm, že mi nebyl uložen zákaz èinnosti spoèívající v zákazu øízení
motorových vozidel, v pøípadì rozšíøení øidièského oprávnìní splòuji další podmínky k udìlení øidièského oprávnìní podle
zvláštního zákona 2), že netrpím tìlesnou nebo duševní vadou, která by mne èinila nezpùsobilým k øízení motorových vozidel a že
všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Že jsem se pøed podáním této žádosti øádnì seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami
a školním øádem "Autoškoly" uvedenými na www.sifautoskola.cz a www.driversconsulting.cz.  které jsou pøílohou této žádosti, že
souhlasím s jejich obsahem a zavazuji se je dodržovat.  

ÈESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Potvrzujeme, že výše uvedený žadatel o pøijetí k výuce a výcviku je naším zamìstnancem**) studujícím**) osobou zaøazenou do
vstupního školení**) a v souvislosti se svým zaøazením bude øídit motorová vozidla zaøazená do pøíslušné skupiny vozidel.

datum: ..................................  razítko organizace:                                                                

                                                                                                                                              podpis :................................................
*) pouze pro skupiny vozidel C, C+E, D a D+E
**) nehodící se škrtnìte

*) Potvrzení podmínky pøijetí k výuce a výcviku 3)

VYPLÒUJE PROVOZOVATEL AUTOŠKOLY

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

..............................................................                                                                                              ………....................................
             (razítko provozovny)                                                                                                                        (evidenèní èíslo)
                                                               Datum ukonèení výuky a výcviku: ..................................

Pozn.: 1) rodné èíslo – vyplòuje žadatel v dobì podání žádosti o udìlení øidièského oprávnìní, pokud mu bylo pøidìleno
           2) § 91 zákona è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmìnách nìkterých zákonù (zákon o silnièním provozu)
           3) § 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona è. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné zpùsobilosti k øízení motorových vozidel a o
               zmìnách nìkterých zákonù
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