
Lékařsld posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

[zákon ě. 361/ŽOb0 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškY ě.27712004

Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějŠÍch předPisŮ]

Identifikační údaje poslrytovatele zdravotních služeb, jehož jménem se posudek vydává,

identifikační číslo, byloJi přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání

Jméno, popřípadě jména" a příjmení posuzované osoby

Datum narození průkaz totožnosti - ěíslol)

Adresa obvyklého bydliště na území České republiky;

Druh lékařské prohlídky, které se podle zákona posuzovaná osoba podrobila

Posouzení podle skupiny iz) - skupiny 22)přílohy č.3 vyhlášky

Dopravně psychologické vyšetření podle § 87a zákona bylo provedeno:

a; áno2), u io u .n."]",....,..,:."...."...".-... b) ne2)

posuzovaná osoba
a) je zdravotně způsobilá2) plo skupinu řidičského oprávnění...

b) není zdravotně způsobilá2) pro skupi_r.ru řidičského oprávnění...

cjje zdravotně způsobilá s podmíŇou'), " pro skupinu řidičského oprávnění

Daturn ukončení platnosti posudkua).. 
"

datum vydání posudku jméno, popřípadě jména, příjmení, podpis lékaře
otisk raz ítka poskytovatele zdravotních služeb

Poučení:
proti tomuto posudku je možno do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného Předaní podat

návrh na jeho přezkoumárrí poslqrtovateli zdravotních služeb, kter,ý posudek vydal. Osoba které

uplatněnírn poruOtu vzrikají pravá neUo povinnosti a které byl posudek předan posuzovanou osobou,

může náwlr,na přezkoumání lékařského posudku podat do l0 pracovních dnŮ ode dne jeho předánÍ,

a to poslqrtovateli uvedenému ve větě první. Náwh na přezkoumání lékařského posudku nemá

odkládný účinek, jestliže z jeho ávěru vyplývá že posuzovaná osoba j," pro účel, pro nějž byla

poru"ouánu, zdravótně nezpusobilá nebo zdrávotně způiobilá s podmíŇous).

uj ici totožnost jeho držitele.

2) Nehodící se šlcr§těte.

i! uueoe se podmínka, která podmiňuje zdravotní zprlsobilost k řízení motorových vozidel (napHktad nezbytný zdravo§riclcý Prosďedek,

iechnická úpáva motorového-vozidla nebo jiné omézení, podrobeni se odbomému ryše§ení podmiňujlctm zdravoErí zPŮsobilost a tim

i platnost posudku).
+ivyptntsevprrpadechstanovenýchv§4odsr2vyNáškyozdravotnizpůsobilostikřízenlmotorovýchvozidel.
si 5 i'o oart. t"ai zly. c,nznoú Sb., o specifických zdÉvotrích službách, ve znění pozdějších předpisŮ.


