Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízenímotorových vozidel
(@le

píl]vonr na pozemních komtrrrikacích a o změnách někter,ých zíkonů,ve zrĚní po:dějšíchpřatpisů"
vyhlášky č.277/2W Sb.. o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějšíchpředpisŮ)

zrákona č. 36ll200t} Sb., o
a

Zdravotnické zaíízení,jehožjménem se posudek vydává:

Název:

...... Identifikačníčíslo,bylo-li přiděleno:

Adresa sídla nebo místa podnikání:

posuzovaná osoba:

Adresa místa trvalého pobytu (popř. místo pobytu na územíČR, iae-li o cizince):

Posuzovaná osobaje podle přílohy č. 3 vyhlášky zaíazena do:

!

skupiny l

-

f|

žadatelé a držiteléřidičských oprávnění skupiny

A, B, B+E

a

AM

a

podskupiny A

l

aB

l

(§

8l

zákona č. 3ó l12000 Sb.)

skupiny 2

- řidiči, kteří řídímcltorové vozidlo v pracovněprávním vztahu

a u nichž je

řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pra-

covní smlouvě,

- řidiči vozidla, kteří při plnění úkolůsouvisejících s výkonem zvláštních povinností užívajízvláštního výstražného světla modré barvy,
případně doplněného o zvláštní zvukové z.namení,

- ňdiči, u kteťýchje

ffzení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečnéčinnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu.

- žadatelé a držiteléosvědčení pro učitele řidičůpro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu,
-ža<JateléadržiteléřidičskýchoprávněnískupinyC.C+E,D,D+EaTapodskupinyCl,Cl+E,.Dl aDt +E(§8lzákona
č. 36l/2000 sb.)

Druh lékařské prohlídkyn které se podle zákona posuzovaná osoba

podrobila: f| vstupní f]

Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření neurologické podle § 87a zákona:

Hodnocení zdravotní zp&sobilosti:
Posuzovaná

osoba fl
f]
f|

.je

I
f]

pravidelná

nebylo provedeno
Uyto provedeno v roce .......,.....,

zdravotně způsobilá pro skupinu/ podskupinu řidičskéhooprávnění

není zdravotně způsobilá pro skupinu/ podskupinu řidičskéhooprávnění

je zdravotně způsobilá s podmínkou'". .....,...........

Datum ukončeníplatnosti posudku2':

Datum vydání posudku

Jméno, příjmení, podpis lékaře, otisk razítka zdrav.laííz,ení

Pcručení:Proti tomuto p<lsudku je možno dtl 1_5 <lnů ode dne jehrr prokazatelného obdrženípodat návrh na jeho přez,koumání z<lravrrtnlckómu zaíí,rcní.které posudek vydalo, a to prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval.

t)
2)

Uvede se gxlmínka, která podmiňuje zdravotní zptisobilost

kíízsnímotorových

vozide| (nezbytný zdravotnický prostřcdek. technickii úprarn

mt>torovóho vozidla ncbojiné trmezení. např. podrobení se odbornému vyšetření podmiňujícím zdrav<rtní zpŮsobilost. ii tím i platnost ptrsutlku),
Vyplní se v případech slanovených v § 4 odst. 2 vyhlášky <l z<]ravotní zpŮsobilosti k řízení motorových v<rzidel č.277l2a)4 Sb., ve znčnípxrztl. přeclpisli.

V(Xital. oh.i č, l l{{}16

