
reglstračni značka (vyplni úřad)

Přihláška k registraci vozidla
do registru si|ničnÍch vozidel

VYPLNÍ Žao,lrnL:
A: Podepsaný vlastník Žádá,aby dále popsané silnični vozidlo a připojné vozid|o bylo vzato do evidence

jméno a příjmení (nebo nózeu jde-li o práwickou osobu nebo fyzickou osobu podnilatele)

rodné
čísIo: I identifikačni

čislo:

místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo)

PsČ ---- sídlo (neuvádi se,je-li totožné s trvalým pobytem)

B: Podepsaný provozovatel vozidla žádá,aby dále popsané silniční vozidlo a pfipojné vozidlo bylo vzato do evidence
jméno a příjmení (nebo názeu jde-li o próvnickou osobu nebo fyziclau osobu podnilwtele)

rodné
číslo:

identifikační
číslo:

místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo)

PSČ ------- - síd1o(neuvádíse,je-litotožnéstrvalýmpobytem)

C: Dřívější vlastník vozidla
jméno a příjmení (nebo nazev, jde-li o próvnickou osobu nebo fyziclmu osobu podnilatele)

rodné
číslo: I identifikační

číslo:

místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sidlo)

PsČ

D: K přihlášce se připojuje
a) techniclcý průkaz vozidla číslo - dafum -
b) doklad o technické prohlídce,jedná-li se o vozidlo, heréjižbylo provozováno,
c) souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele'
d) protokol o evidenční konÍole vozidla, nejedná.li se o vozidlo nové,
e) doklad o pojištění odpovědnosti z provoan vozidla,
f) doklad o zástavním práw váznoucím na vozidle, byloJi zřízeno,
g) doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, na území České republiky,
h) zplnomocněni při zastupovriní,
i) doklad totožnosti žadate|e,
odevzdávám tabulku(y) s registrační značkou
odevzdávám osvědčení o registraci motorovébo a pfipojného vozidla

regisřační značka

místo vydání

číslo

E: Prohlašuji a sým podpisem potvranji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé'

razítko a vlasboruční podprs žadatele



F: Technický popis silničního motorového vozidla a přípojného vozidla

Identifikačni čís|o vozrdla (VIN)

kategorie vozidla

druh vozidla

anačka vozidla

typ vozrdla

obchodní označeni

barva vozidla

číslo tecbnického průkazu

číslo schválerri technické způsobilosti

Pozrrámky:
(Zvláštní ýbava azařtzsni, povolené vyjimky apod.) - - - - -

(datrrm a podpis pracovníka registračního místa)

Gz Zámanry registačního místa
Vlastníkoú . provozovateli - vozidla byly vydány:

Tabulka$) s regisfiační značkou série číslo

Techniclcý průkaz

osvědčení o regisfi:dci

sene

série

číslo

číslo

Převzal(a) dne
(podpis žadarcle)

Vyměřensprávnípoplatekpodlepoložkyč.-zákonaosprávníchpoplatcích,

ktď byl uhrazen v hotovosti

sk|. č. 35

Kč. @oklad č.

(podpis odpovědného pracovníka registračního místa)


