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Část oznamovací
Ohlášení neplatnosti průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla
Oznamujeme, že pan Milan Gurský (dále „povinný") neodevzdal zdejšímu drážnímu správnímu úřadu
průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla č. 000513 platný do 30. 03. 2020.
Prohlašujeme, že výše uvedený průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla je neplatný.
Pokud by se někdo tímto průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla prokazoval, je potřeba zjistit
jeho totožnost, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla odebrat a vrátit Magistrátu města Ostravy
- odboru dopravy jako drážnímu správnímu úřadu.

V Ostravě 8. listopadu 2013
Ing. Břetislav Glumbík, v.r.
Vedoucí odboru dopravy
Magistrát města Ostravy
(vyřizuje: Ing. Ondřej Palkovský, tel. 599 443 306, č. j. SMO/396812/13/OD/Pal)

Instrukce pro STK č. 5/2013; povinný štítek výrobce
Tímto se ruší v plném rozsahu znění kontrolního úkonu 0.2.2 „Povinný štítek výrobce“ zveřejněný
ve Věstníku dopravy č. 8-9/2012, v Instrukci č. 1/2012 č.j.: 4/2012-150-ORG3/1 „Technické prohlídky
vozidel podle vyhlášky č. 302/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 83/2012 Sb.“, přílohy č. 4.0 „Podrobný
popis závad“, a nahrazuje se novým zněním:
0.2
Identifikace vozidla / identifikační číslo / výrobní číslo a povinný štítek výrobce
0.2.2 Povinný štítek výrobce
Metoda kontroly

Vizuální kontrola

0.2.2.1 Výrobní štítek (štítky v případě vícestupňové výroby), je-li vyžadován, chybí nebo je
nečitelný nebo je neúplný nebo na něm vyznačené údaje neodpovídají údajům, uvedeným
v dokumentaci vozidla nebo samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní
stroj nesený).
Ve struktuře výrobního štítku v oblasti výrobního čísla nebo v jeho okolí, jsou patrné
změny svědčící o jeho pozměnění.
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0.2.2.1.1

Vozidlo uvedené do provozu v ČR před 1. 1. 2002 není vybaveno
výrobním štítkem, nebo je štítek nečitelný, nebo některé předepsané
údaje chybí.

A

0.2.2.1.2

Vozidlo uvedené do provozu v ČR od 1. 1. 2002 není vybaveno
výrobním štítkem.

B

0.2.2.1.3

Výrobní číslo na výrobním štítku neodpovídá vyznačenému
výrobnímu číslu na vozidle, je nečitelné nebo chybí.

B

0.2.2.1.4

Výrobní číslo na výrobním štítku nesouhlasí s dokumentací
vozidla nebo v oblasti výrobního čísla na výrobním štítku nebo v jeho
okolí jsou patrné změny, svědčící o pozměnění výrobního čísla.

B

0.2.2.1.5

Údaje na výrobním štítku, kromě výrobního čísla, neodpovídají
údajům uvedeným v dokumentaci vozidla, nebo chybí.

A

Zvláštní ustanovení:
Provozovatel stanice technické kontroly (dále jen „STK“) musí seznámit s provedenými změnami
pracovníky STK nejpozději v den nabytí platnosti těchto změn. Do příručky jakosti zaznamená způsob,
jakým bude zabezpečeno seznámení všech pracovníků STK s provedenými změnami v CIS STK.
Změny v této instrukci nabývají platnosti dnem zveřejnění ve Věstníku dopravy.

V Praze dne 14. listopadu 2013
Ing. Josef Pokorný, v.r.
Ředitel odboru provozu silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Ing. Jaromír Pecha, tel. 225 131 491, č. j. 6/2013-150-ORG3/1)
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Výměna řidičských průkazů
V České republice jsou v současné době platné 2 typy řidičských průkazů. Během
následujících let bude docházet k postupné výměně jednoho z nich. Doklad jsou ze zákona
řidiči povinni vyměnit si nejpozději do konce roku 2013. Počínaje 1. lednem 2014 bude v ČR
platný pouze 1 typ řidičského průkazu vzoru Evropských společenství.

Speciální internetovou stránku, která se věnuje problematice
povinných výměn řidičských průkazů, naleznete na stránkách:
http://www.vymentesiridicak.cz

Věstník dopravy č. 25/2013 zpracovalo a vydalo v Praze 4. prosince 2013:
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