Městský úřad Pohořelice
Odbor dopravy
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

ŽÁDOST O ZAPSÁNÍ/(VYŘAZENÍ)* VOZIDLA
DO/(Z)* EVIDENCE VOZIDEL TAXISLUŽBY A VYDÁNÍ EVIDENČNÍ NÁLEPKY
podle §21 odst. 1 písm. a) a § 21a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů
ČÁST A – DOPRAVCE
1 Dopravce
a) jméno a příjmení /obchodní firma /název
b) identifikační číslo

c) datum narození

2 Místo podnikání / sídlo
b) číslo popisné

a) název ulice

e) název obce

c) číslo orientační

d) PSČ

f) část obce

ČÁST B – ŽÁDOST O ZAPSÁNÍ/(VYŘAZENÍ)* VOZIDLA DO/(Z) *EVIDENCE VOZIDEL TAXISLUŽBY A
VYDÁNÍ EVIDENČNÍ NÁLEPKY A VÝPISU Z EVIDENCE VOZIDEL TAXISLUŽBY
3 Údaje o vozidlu
a) registrační značka

b) tovární značka

c) obchodní označení

*) nehodící se škrtněte

4 Údaj o vybavení vozidla taxametrem
a) vozidlo bude vybaveno taxametrem

ANO / NE
- vozidlem bude poskytována výhradně přeprava na základě předchozí písemné smlouvy*
- vozidlem bude poskytována výhradně přeprava podle objednávky elektronickými prostředky*
*) nehodící se škrtněte

5 Údaje o taxametru**
a) typ taxametru
b) výrobní číslo taxametru
**) nutno vyplnit v případě, že vozidlo bude vybaveno taxametrem

c) výrobní číslo paměťové jednotky taxametru

Žádám o zapsání/vyřazení vozidla ke dni:
Poznámka: údaje o vozidle vyplňte podle technického průkazu
údaje o taxametru a paměťové jednotce taxametru vyplňte podle evidenční knihy taxametru

ČÁST C – ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ
6 Doručovací adresa
b) číslo popisné

a) ulice

c) číslo orientační

d) PSČ

f) část obce

e) název obce
e) adresu použít i pro následující řízení

ANO / NE*
ČÁST D – DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
7 Kontaktní údaje (nepovinný údaj)
g) telefon

h) e-mail

i) datová schránka

08 Prohlášení dopravce
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Prohlašuji, že vozidlo nebylo v posledním roce
vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu, uloženého správního trestu. Zároveň jsem si vědom
právních důsledků nepravdivě uvedených údajů.

Jméno a příjmení podatele / vztah k dopravci

V

dne

Pohořelicích

vlastnoruční podpis

Výpis z evidence vozidel taxislužby a evidenční nálepku č. ………………………
převzal: ………………………………..

dne: ………………………….

Poznámka: pokud úkon provádí zmocněnec, přiložte k tomuto podání písemný originál plné moci

K této žádosti doložte velký technický průkaz vozidla (provozovatel = dopravce s IČO), knihu taxametru, doklad o uhrazení
správního poplatku 500 Kč, stávající doklad o zařazení vozidla do evidence a předveďte řádně vybavené a označené vozidlo.

*) nehodící se škrtněte

