
Žádost pŤrj ata dne : . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . o . o . t . . .ž,, | ,
UIStO Je0naCl: ........... o. o.... o....................

ŽÁnosr o scHvÁt,nxÍ TEcHNIcrÉ zpŮson[osTl
t] jednotlivě vyrobenélro vozidla

jednotlivě pŤestavěného vozidla
(Žaclatel označí ťrčel žádosti kŤížkem)

*1 Úda.!e do těchto kolonek uvádějte pouze v pŤípadě pŤestavby vozidla, v ostatnich pňípadech je proškrtněte.
**1 Úda;e do této kolonky uvádějte pouze v pŤípadě v../roby vozidla' v ostatních pŤípadech proškrtněte.

Datum:

Seznarn pŤíloh viz druhá strana

Žadate!:

jméno' príjmení (fyzická osoba)

název firmy (právnická osoba)

rodné číslo (fyzická osoba)

identifikační čís|o (právnická osoba)

místo trvalého nebo povoleného pobytu
(tyzická osoba)

sídlo firmy (právnická osoba)

kontakt - telefu nl faxl e-mai I

Úoa;e o vozidle:

druh vozidla

kategorie vozidla

riče| pro ktery tlude vozidlo používáno

značka *)

v;irobce vozidla *)

typ vozidla *)

obchodní označenÍ vozidla *)

rok vyroby vozidla *)

identifikační číslo vozidla (vIN) *)

registrační značka vozidla *)

zprisob zajištění záručního a pozáručního
servisu **)

podpi s Žadatele



I r žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla přikládám:

($ 3l, odst. 2zákota č. 56/200l sb')

a) ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zÍízeninebo za|ožení právnické osoby nebo u práv-

nických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku, u fyzických

osob podnikatelů ověřenou kopii Živnostenského oprávnění,

b) technic\ý popis s.ilničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém prukazu

(technickém osvědčení) vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdnich a

dynamických vlastnostech,
c) nákres sestavy vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,

d) návod k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,

e) osvědčení o schválení typu systémů vozidla, konskukčních ěástí a samostatných technichých

celků vozidla, které tvoří vozidlo, nebo technický protokol,
f) technický protokol vydaný zkušební stanicí.

[] r žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla přikládám:

a) podrobný popis přestavby vozidla,
b) návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém prukazu (technickém osvědčení) vozid|a,

c) technický popis a výkresová dokumentace systému vozidla, konstrukční ěásti vozidla nebo

samostatného technického celku vozid|a,pokud nebyla schválena jejich technická
způsobilost typu,

d) technický protokol vydaný zkušební stanicí.

I rritot'y pod písmenem . jlŽbylry dodány spolu se žádostí o povolení výroby vozidla

- lpovolení přestavby vozidla.

skl. č' 52


