
*) Udaje do těchto kolonek uvádějte pouze v případě přestavby vozidla, v ostatních případech je proškrtněte'
**) Údaje do této kolonky uvádějte pouze v připadě v.ýroby vozidla, v ostatních případech proškrtněte.
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T,ADOST

Úoaie

n o povolení vyroby jednotlivého vozidla
o povolení pŤestavby vozidla

{Žaďatel označí ričel Žádosti kŤížkem)

o vozidle:

Zaďate|:

jméno' príjmení (fyzická osoba)

název fÍrmy (právnická osoba)

rodné číslo (ťyzická osoba)

identifi kační číslo (právrrická osoba)

místo trva|ého nebo povoleného pobytu
(Íyzická osoba)

sídlo firmy (právnická osoba)

kontakt - teleťo nl ťaxl e.mail

druh vozidla

kategorie vozidla

čel pro ktery bude vozidlo používáno

značka *)

vyrobce vozidla *)

typ vozidla *)

obchodní označenÍ vozidla *)

rok vyroby vozidla *)

identifikační číslo vozidla (vIN) *)

registrační značka vozidla *)

zptisob zajištění záručního a pozátručního
servisu **)

podpi s žadatele



n K žádosti o povolení v;irob y vazidla pŤikládám:
($ 30, odst.2zákona č.56/2001 sb')

a) ověŤenou kopii smlouvy nebo listiny o zÍizeninebo za|oŽení právnické osoby nebo u práv-
nick1fch osob zapsan;fch v obchodním rejstŤíku qfpis z obchodního rejstŤíku, u fyzick;fch

. osob podnikatelťr ověŤenou kopii Živnostenského oprávnění,
b) technic\f popis silničního vozidla v rozsahu ťrdajri uváděn;fch v technickém prukazu

(technickém osvědčení) vozid|a, včetně ridajri o pŤedpokládan;fch provozních, jizdních a
dynamic(fch vlastnostech,

c) nákres sestavy vozidla s uvedením rozměr a hmotností,
d) návod k ridržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,
e) osvědčení o schválení typu systémri vozid|a,konstrukčních částí a samostatnfch technic\fch

celk voziď|a, které tvoŤí vozidlo, nebo technick1i protokol.

n K Žádosti o povolení pŤestavby vozidla pŤikládám:
($ 74, odst. 4zákonač.56/200l Sb.)

a) podrobn;f popis pŤestavby vozid|a,
b) návrh na změnu daj zapisovan1fch v technickém prúkazu (technickém osvědčení) vozidla,
c) techniclf popis a qfkresová dokumentace systému vozidla,konstrukční části vozidla nebo

samostatného technického celku vozid|a, pokud nebyla schválena jejich technická zpriso-
bilost typu,

d) technickf protokol vydan;f zkušební stanicí.

skl. č.: 51


