.Příloha á 2 k vyhlášce e

27712004 Sb.

Lekařský po§udek o zdravotní způsobilosti k řízenímotonorrých vozidel
(podte zákona č. 36112000 §b., o provozu na pozemních komunikacich a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č,27712004 §b., o zdravotní zpŮsobilosti k
řízsaímotorových vozidel, ve znění pozdějších pHpisů)

Ntíaev zdravotrrického zahzeni, jehož jménem se posudek vydává identifikační číslo,bylo-li
přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikaní
Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzované osoby

Datum

narozeni

Průkaz totožnosti - číslol)

Adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě

jdeJi o

místo pobytu

na územíČ&

cizince

Druh lékařsképrohlídky, kíerése podle zákona posuzovaná osoba podrobila .....
Posouzení podle skupiny

1

2)

-

skupiny 22) přítohy č. 3 vyhlášky

Dopravně psychologické vyšeťenía vyšeťenínewologické podle § 87aziú<anabylo provedeno:
a) án92) , a1o v roce.

..

... ... . b) ne2)

posuzovaná osoba
a) je zdravotně způsobilaa pro skupinr.r/ podskupinu řidičského oprávnění...
b) není zdravotně zpusobilď) pro skupinrl podskupinu fidičskéhooprávnění...

c) je

zdravotně způsobilá

s

podmínkou2} 3)

pro skupinďpodskupinu řidičského oprávnění

Datum ukončeníplatnosti posudkuo)....

datum vydání

posudku

jméno, popřípadě jména, příjmení, podpís lékaře
otisk razítka zdravotnického zahzent

Poučení:
Proti tomuto posudku je mo*to do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení podat návrh na jeho

přezkoumaní zdravotnickému zařízení, které posudek vydalo,

a to prostřednictvim lékaře, kterlý

posudek vypracoval5).
1) Občanský pnikaz, u cizinců cestovní doklad; lze uvést i jiný doklad prokazujíoítotožnostjeho džitole.
2) Nehodíci se škrtněts.

3) Uvede se podrnínka, která podmiňuje zdravotd způsobilost k řízení motoroqich vozidel (nezbybý

zdravotnic\ý prosťedek, technická úprava motorového vozidla nebo jiné omezení, napřiklad podroberú se
odbomému vyšařeni podmiňujicim zdravotní zpusobilost a fím i platnostpozudku).
4) Vyplní se v případech stanovených v § 4 odst,2 vyhlášky o zdravotní způsobilosti kiízeni motorových
vozidel.
5) § 77 zákotwč.2011966 Sb., o péčio zdraví lidu, ve arění pozdějšich předpiŇ.".
15. V úvodu přflohy č. 3 se za slova,,A1 a 81*
vkládají slova ,(§ 81 zákona č. 361/2000 Sb.)*.
16. V příloze č. 3 část I zní:

