
Pří|oha í - zkušební předměty zkoušek odborné způsobiIosti

Vymezení zkušebních předmětů' z jelichŽ zna|ostí se prokazuje odborná

způsobilost' a Vymezení ško|, jejichž Vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce

nebo jiný úřední dok|ad o ukončení uce|eného studia Ve střední ško|e nebo Vyšší

odborné škole nahrazuje odbornou způsobi|ost

NázeV předmětu skoly' jejichŽ Vysvědčení o státní nebo

maturitní zkoušce nebo jiný úřední dok|ad

o ukoněení uce|eného studia Ve střední

ško|e nebo vyššíodborné ško|e dok|ádá

odbornou způsobiIost.

1. obchodněprávní VŽahy

a pracovněpráVní vztahy

2. siIniční doprava a mezistátní
smIoUVy s ní související

3' ceny' daně, daňové řízení,

pop|atky, pojištění a ce|ní řízení

PráVnické faku|ty Vysokých ško|, Vysoké

ško|y nebo faku|ty dopravní a ekonomické

a střední a Vyšší odborné dopravní ško|y

a obory silniční dopravy ostatních Vysokých

ško|.

Právnické faku|ty Vysokých ško|' vysoké

školy nebo faku|ty ekonomické a dopravni'

střední ekonomické nebo obchodní školy'

střední a Vyšší odborné dopravní ško|y

a obory si|niční dopravy ostatních Vysokých

ško|.

PráVnické faku|ty Vysokých ško|' vysoké

ško|y nebo faku|ty ekonomické a dopravní'

střední ekonomické nebo obchodní ško|y,

střední a Vyšší odborné dopravní ško|y

a obory siIničnídopravy ostatních vysokých

ško|.



4. Technická zák|adna stroJní faku|ty Vysokých ško|' Vysoké školy

nebo faku|ty dopravni, středni a Vyšší

odborné dopravni ško|y' středni odborné

ško|y strojní a obory si|niční dopravy

ostatních vysokých ško|'

5. Bezpečnost práce a technických PÉvnické faku|ty vysokých ško|, vysoké ško|y

zařízení při provozu, údÉbě nebo faku|ty strojní' dopravní' ekonomické

a opravách Vozide| a báňské, střední a Vyšší odborné dopravní

ško|y a střední odborné ško|y strojní a obory

sj|niční dopravy oŠtatních Vysokých ško|.

Zdroi:

Vyh|áška č' 47812000 sb.' kterou se provádÍzákon o si|niční dopravě



Pří|oha 2 - Kupní sm|ouva na tahaěe návěsů
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Příloha 3 - Kupni sm|ouva na návěs

KUPNÍ čís|o; 08032
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Pří|oha 4 - specifikace návěsu

KMH sofuls s,r'o. vác|avov|cká 1566 šénov 739 34
!4!4!.!E!.g o'.n' vác|.v (e|': 737 25413o fáx 55a 4]t5517

k"TKód INá'* výbaw rc
pro uchyoéní na tíájékl. 4t pár vysÓkÓŽátěžových kotevnich

zkuéebni aliženi 12,000kg'

17110020
6{ pneu 445/45 R 19 5,lvl CHELIN XTA

2}9 p|aslÓvá <útánJ na n5lad|' 
'odÓlésná' 

slupňÓýilá' mon|ováná v. šně|U j'.dý wádu

2 řádáV. h|inlk. záslrčných |alí bočně (16ks)

4 ks 2áslrč slouDků čtvé@v.ho prliďu 30xa0x mm, dé|ka e 2'150 mm lvyužite|ná
délká čini € 2 0oo mm) pĎ kapsu ý n!|dě' 2allŽén| nal 220 kg

Navic 1 pál kapes v mu|dě pÍo záslÍč{é s|fupky 30xa0 mň 1pak.€|kem 5 páry kapos ).

ce|ni|ánko vč' skob na přédnimčelea2dÉákú nápřednlňčeIé (béz osvědčen|o

Rvchlé nap]nán| bočn|.h p|aďet ponoci dopinaci páky.

Adapl, box pevně mon(ováný s 2 l 7-pó|ovou zásuvkou(1 x |so 1135/1x |so3731' 24

V-N24 v s) a 15 pó|ovou zásuvko! |so 12090

Bafoa nástavbÝ - v.átá. Diodní če]o čeeéná RAL 3002

PÍod|oúená záÍuka o dalš|c$ 12 mě.|cú pak c. kem 24

Prodejňícena béž oPH v Buíténbáchu

. zdama 1 sBť]gnlprch|dkudoujeti5.000kň

.1okyáÍukákomp|el

. l0 |ďzáruka ná noprc|*ýénlÍámu sy6(ám ochÍany KTL

Doprava do čR PRAHA:650,.EUR
BRNO :800,-EUR
ŠENoV: 950,€UR

3í.870,.EIJR

obecnó p.odelnia doda.l podm|nky Všechny udané údaj. pod|e DlN 70020

:J!ril ! _ $,tO!



KOGEL xMl séfuls g't'o. vác|ávovická 1566 Š€nov 739 34
!!4!!!@!4! ožáná vác|áv te|' | 737 254180 f.x 558 4455í7

Popis zák|adni (standardní) výbavy

Léhká ocelová konstrukcé s plostitenými přÍčnými
nosniky,13 páfu vázaclc|r ok prozajištěnÍ nák|ádu pod|e
olN 75410 1, zloho 11 párů s pllpustnou taŽ' si|ou 2
ť1oko a2 páry zési|ené v ob|as|i těŽiště zatjŽeni
s připustnou laŽ si|ou 4voko. Deskaločnice s2'ěeper]r
.o.r|ce pod|e D|N -1080/|so 337' Pňednl Pievis pode
|so 1 726' Vniliní dé ka mu|dy c.a T 20omm, 2 páry
kapesvmL]ldě p.o k anicj čtvercového prúiézu' 1 Párna
začátku mu|dy á 1 párca 2 o80 mm pied léŽištém

Třiiápravový agregát sAF]nvadiso'P]us l| s koloučovo!
brzdou' pfumér370 mm ET 120 vzduchové odpruŽon l

6 ks 435/50 R 19 5Žn GooDYEAR MARATHoN LHT'
na oceLových .áfcÍch ET 120

Dily namontované na podvozku
Ilechanické podpěry sed|a' s !ryrovnávací Paikou, na'
zal|ŽenÍ 24 t' obs|uhazpravé slÉnyVe směru J|zdy'
! oŽení náhr' ko|a (aedék) za náp.avovýň agrcgá|em
Vó' 1 sády na upéVněn| náh. ko|a.2 páry p|ast, b|atníkú'
Vzadu vpravo VýsuvnýŽebřlk' 2 p|aslcvé zak|ádací k Jny
s drŽáky' montovanévzdu vp.avol wadu ochrana proti
nárazu' V ob|asti ko| táhače k]uzný p|ech' zadnl
o..Íá.é proti pod|el| ooo'e EG.RL 70,22l EWo' boč1i
ochrana protipodjeti podle EG'RL 8s/297' sklopné

BŽdylvzdu.hové odpruŽ€nl
Pod|e smě.nlce EG.RL 711320 EWG pllp' EcE Rl3
].roe|eklor i|/eny bŽd' systém EBs 2s,2lú (aF.nuje
funkc]ABS/ALB) s Rss - systém jJzdní s|ábi|jty' vpiedu
2 spo]kové h|avicé jištěné prcti záměně + EBs.zás|Íčka
d|p |so 76J8 lbez spqovac|ch kabe/ú) Pa*ováclb?da
s péíovým posi|ovač€m. Vo|ně p||stupná diagnost]oká
zásuvka EBs a t|akowduŠné Pípojky' U'!9.9!!]:!]i: Prc
p|oýoz b|zd za||zenÍ je předépsáno napájení napětím
od iaháče přes zásuvku AB9EBS d|e |so 7638 pět].
neboŠedmipó]ovou, VzduchovéodpÍuŽenIVČ 1 zved a

30 mm siiná déska. 22-vrstvá' |epená' Po|oŽená mezi
podé|nými nosíiky a VnéjŠim.ámem' nad podé|nými
nosniky uzavřsné h|inÍkové p.oÍly iako sou&st Pod|ah''
wadu je pod|aha vysÉrovaná' Rťeb|ÉleLná
konstrukce pod|ahy V mislé mu]dy zatíž]téhost pod|áhy
pod e DIN EN 2837.200 kg, nad muldou 5.460 kg

H inlkovó rchové s|oupky v objemové'n provedení
s dutýňi h|iníkovými proÍ]y snýtovaié' přednl če|o
s.ámem sešroubovánďsný|ované Výška 2.80omm' 1
pá|ok pro zajištěnl zbožÍ d|e EN 12640'

océ|ové rohové s|oupky pliŠroubované. dvoukrÍd|é
po|tá|ové dv6ře s 2 roao|ovýrni zámky na kaŽdém
||'d|e'vyňén|lehýaésnén|ň' kňd|ádvéi i]zéotGtáz
k boČnl p|achlé a zde zajist]t

3 páJy posuvných s|oupkú, na s|oupku úchyty 600 mm
vysoké pro u|oŽeni 5 zást.čoý.h |at| od podlahy nad
sebou a ve zbý/ajicl čásť 3 kapsy na zást,čné |atě, 5
Pá.|: |apes na s|oupky' z loho 3 |ovfuměmě umisténé
oce]ovýVnéjšÍ Ém s 13 páry ok pro zajišlěnÍ zboŽl d|€
EN 12640' PiJpus|né zá|iŽeni 2v1 oko vAR|o F|x Ém

lM ech anjcko/hyd É u |ická zved aná střecha. výška zdv ih U
.á 360 mn PGuvíáŽos||áíá slř.šíí konslrukco typ
Kóqé| Easy luovg s výl|oPným nosnÍkom Poú|u'
pGuvná dopřédu odpovídajicí požadavku TUv o
bozpočném zaj|štěni přeprávý iboŽí' sťešnl p|achťa
bí]á kva|jta p|achty 680 gh.'2 prúběŽoé hliníkové
slřšnl pÍof||y' vyŠkoýé náEtávi|é|ná slÍégn| |onstiukc€'
obs|uha ptizvedáván|inaslavenl t1*ky 4 ov|ád' pálaŤi
s pomocnou p|ynovou vŽpěrou,

Poslvná bočnl p|achla po obou sl €nách' vodorovné a
svis|é kudypévné spoj€nó s P|achtou' do|e na k!íech
úchyty plo kháknu{ na vnějšjm .ámU, kvá]ilá P|achly
900 g/m., nápinánl bočnl p]áchty - ávésné hřidéle
!?adu Íohatka se západkou (ráčna)' vpledu přes1avná

Pod|e směm ce EG.RL 76,?56 EWG' vpředu 1s'pó|ová
Žásuv\a Iso 12098 (beŽ spo.ov \abe|ú) vlcekomo.ová
koncová svěi|a. osvět|enÍ poznáVácí značky' obrysová
svěda' bočn i obry$vá svěl|a LED' vpředu obrysová
svěua (odpov|da p,edpE]m ADR.po tňdu voz|de| '|-l',Ar')
Štílky
NávěshÍ š|l|ky pod|e norem EcE

PovrchoYá úprava barcvné přovedáí
och.ana prcli korcz| " rám' Podvozek i dÍ|y
námontované ňá podv@ek jsou ošefeny KoGEL
sysLémen KTL (pono'ne nJnáš€n| náléoYých vrÉtev vc
ziíkoíosíálováni) - záruke l0 |.t,

zadni ochrana prcti Pod]e|l' RAL 9o16 b||á' Práěková

podvozek - RAL 9005 čemá' píáŠková bárv6
podpěry a boční Óchláňa prďi podjétÍ . RÁL 9005 čérná'

náPEvy a náboje kol . čemé

změny ko.slrukcó v zájmu l€chni.kého pokroku vyh'dény.



KOGEL Ki|H séŘls s.io' Vác|.vovická 1566 Š6nov 739 34
!4!4!L!4!rg olana vác|áv t.l.: 737 254130 íat 556.145517

X'MAXX s muldou SNCC 24 P 90/910
vetkoobjemový vatníkový návěs s třístránnou shÍnovaci p|achtou 6 mu|dou

Tochnické údajé: (Ýzhledém k základnÍmu Wbavenl Vozidla bi's!iB|é!'luí k ňožňýliid.'4l{*bým v}bayeílÍn

zatíŽen' óepu točnice/techn' moŽné c. kg 11 .000t12.000
ZatíženÍ nápÍav /techn' lúožné ca kg 24.0i0t27 .000
ce|ková hmolnosi/techn. moŽné 35.000/39.000
Pohotovostni hmotnost (vč€lně p|áchiy) cE r(g 7.050
Vzdáiénost oívn| napraw od čepu Iočnicé 6.390
oilčí rozvoí 1 310

B Rozteč odoruŽéni (nosníků) 1.300
c 2.010
D 13.950
E ceIková Šířka 2.550

Vn'lÍni dé|ka |ožné p|oďy 13.620
G VnilřnÍ šířka |ožné p|ochy/vnitř' šířka mezi rohov' sloupky \rzadu ca mm 2.4A012.480

Nak|ád' vÝška nad siřednínápÍavou V nezatížéném slavu 1.040
Nak|ád' \.Íška nad siřédni náprcvou v zallŽéném stavu 1.010
PřiŽVednutí k vÝšce rampý 1.280
Vnitř. vÝška Dortá|u 2.660
Máx|má|n|vnit inivýškápodkonstrukcip|achtyvpfudu/vzedu 3.000/3.000

N Piedniplev|s / radius převisu 1_645t2_040
o RádIus proloéeni dozad'r 2.300

stav€bni v'iška nad sedlovou spoiko'J 90
s Návěs stoiívodoíovně V nezatíŽeném stavu přivýšcé deskyiočnice cá mm 950
T VÝška vnéišiho nosníku 175

cé|ková ltska nad taháéern nezaližlza|iž' = s + P + K + T
cé.(ova vvšíá nad naoÍavov. im aqíeoaŤem nezat iz lzatÍŽ =H|rK+T
celková VýŠka nad nápravovýÍ.i ag|egátem nezatiž.Izatíž = H2 + K + r

pouze pro registraci mimo okřuh p|atnoslistvzo



Příloha 5 - NáVrh pracovni smIouvy

í. sm|uvní stranv

zaměstnavatel

DOSI Transport s.r.o.

Pod kinem 722,742 83 Klimkovice

|Č: XXXXXXXX, D|Č: CZXXXXXXXXX

Koncesní |istina Vydána |\i]agislrátem měSta osiravy

č,j.XXXXpUXX/XXXXXX

(dále jen zaměstnavate|)

zaměstnanec

PIešek Martin

Pod kinem 722,

Klimkovice

PSC 742 83

Rc: XXXXpíXXXX

(dá|e jen zaměstnanec)

uzavřená d|e zákoníku práce

2. Předmět sm|ouvY

Zaměstnavate| povinen přidě|ovat zaměstnanci práci pod|e

p|atit mu za Vykonanou práci mzdu' vytvářet podmínky pro

pracovních úkolů a dodrŽovat ostatní podmínky stanovené

zaměstnanec je povinen d|e pokynů zaměstnavate|e konat

úko|y osobně pod|e pracovní sm|ouvy.

pracovní smIouvy,

úspěšné plnění

práVními předpisy'

přidě|ené pracovní



3' Druh práce

zaměstnanec bude pracovat jako řidiě silniěních motoro\^ých Vozide|, dispečer'

administrativní pracovník a účetní.

4. Den nástuDu do pÍáce

zaměstnanec nastupuje do pracovního poměru dnem 10. května 2009.

5. Místo vÝkonu oráce

Klimkovice, ČR' Evropa

6. Doba trvání pracovního poměru

Pracovní poměr se sjednává na dob! neurčitou'

Zkušební doba se sjednáVá V délce 1 měsíc.

Výpovědní doba se řídí ustanovením s 45 zákoníku práce.

7, Mzda

Mzda je stanovena V tarifní třídě 5 se zák|adní měsíční mzdou 13 000 Kč

sp|atnost a Výp|ata mzdy

a) Mzda je sp|atná po Vykonání práce' Ve Výp|atním terminu zaměstnavate|e.

b) Výp|ata mzdy bude provedena Vždy na bankovní úěet zaměstnance.

Zaměstnanec sdělí zaměstnavateli čís|o svého Účtu a včas vždv oznámí

jeho případnou změnu.

8. Da|ší uiednání

a) Zaměstnanec má nárok na dovolenou V rozsahu a za podmínek

stanovených V s 10o a nás|. zákoníku práce'

b) Zaměstnavate| může vyslat zaměstnance na dobu nezbytně nutné potřeby

na pracovní cestu'

c) zaměstnanec se zavazuje dodrŽovat při Výkonu obecně závazné předpisy'

zejména bezpečnostní předpisy.

d) zaměstnavate| je povinen VýVářet podmínky pro úspěšné p|nění

pracovních úko|ů'



9' závěrečná ustanovení

a) Před uzavřením sm|ouvy by| zaměstnanec seznámen s právy a

povinnostmi, bezpéčnostními předpisy a s pracovními a mzdovými

oodmÍnkami.

b) Tuto sm|ouvu |ze měnit pouze formou pisemného dodatku.

c) sm|ouva je Vyhotověna ve dvou exemp|ářích, jeden obdrŽí zaměstnanec a
jeden zaměstnavate|.

V K|imkovicích dne 10'5.2009

zaměstnanec zaměstnavateI



Pří|oha 6 - Dohoda o hmotné odpovědnosti

Dohoda o hmotné odpovědnosti

DOSI Transport s.r.o.

Pod kinem 722,742A3 Klimkovice
|Č: Xno(XXX, D|Č; CZXXXXXXXXX

Koncesní |istina Vydána Magistrátem města ostravy ě' j.XXXXXXn0XXXXXX

(dá|e jen zaměstnavate|) na straně jedné

a

P|ešek Martin

r' č.: XXXrcq/XxXX
?od llrnem I zz

Klimkovice

PsČ 742 83

(dále jen zaměstnanec)

uzavírají dne 10'5.2009 na zák|adě vzájemného konsenzu tuto

dohodu o hmotné odpovědnosti

článek í

1' SmIuvní stÍany mezi sebou uzavřely dne 10.5'2009 pracovni sm|ouvu'

2. V sou|adu s pracovni smIouvou ze dne 10.5'2009 zaměstnanec touto dohodou

přebírá ve smys|u ustanovení $ 176 odst. 1 zPr hmotnou odpovědnost za hodnoty

jemu sVěřené, které je povinen vyúčtovat. Mezi tyto patří hotovosti, ceniny, zboŽi,

zásoby materiá|u nebo jiné hodnoty' které převza| nebo převezme V rámci p|nění

svých Bracovních úko|ů' o převzetí těchto hodnot bude sepsán prďoko|, kteÚ

musí bý podepsán oběma sm|uvními stranami'



3. zaměstnanec je povinen s těmito hodnotami disponovat pod|e pokynů

zaměstnavate|e a jím pověřéných osob'

clánek 2

1' Zaměstnanec touto dohodou přejímá i odpovědnost za schodek Vznik|ý na

hodnotách uvedených V č|' 1 této dohody. ktený bude zjištěn inventarizaci a

porovnáním s úěetním stavem.

2. odpovědnosti se můŽe zprostit zceIa, popřípadě zčásti' pouze V případě,

jest|iŽe prokáŽe, Že schodek Vznik| zcela nebo zčásti bez jeho zavinění'

3. zaměstnanec V'ýsIovně souh|así s tím' aby Veškerá jeho finanční p|nění vůči

zaměstnavateIi, na něŽ Vznikne zaměstnavate|i nárok pod|e této dohody, by|a

p|něna formou sráŽky ze mzdy, na kterou má u zaměstnavate|e nárok.

4' Zaměstnanec proh|ašuje, Že V tomto směru je toto ujednání současně dohodou

o s|ážkách ze mzdy, která je p|atná proti kterémuko|iv dalšímu p|átci mzdy '

č|ánek 3

Zaměstnanec se zavazuje postupovat V souladu s platnými právními předpisy a

pod|e pokynů a směrnic stanovených zaměstnavate|em. Zavazuje se proto činit

veškerá opatření k tomu, aby nedocházelo ke škodě na svěřených hodnotách'

Veškeré hodnoty řádně Vyúčtovat a zjištěné záVady V pracovních podmínkách,

které brání a ohrožují řádné hospodaření se svěřenými hodnotami, neprod|eně

písemně oznámit zaměstnavateIi'

Č|ánek 4

Zaměstnanec můŽe od této dohody odstoupit pouze z důVodů uvedených

v ustanovení s 177 odst. I zPÍ.

č|ánek 5

Tato dohoda o hmotné odpovědnosti zaniká dnem skončeni pracovního poměru,

ktený je za|oŽen pracovní sm|ouvou ze dne 10.5'2009 nebo dnem odstoupeníod

této smIouvy.

V K|imkovicích dne 10'5'2009

zaměstnavateI zaměstnanec



Pří|oha 7 - Místní provozní bezpečnostní předpis při provozování siIniční

dopravy

Místní provozní bezpečnostní
předpis při provozováni silniční

dopravy

Firma: DOSI Transport s.r.o.
síd|o: Pod kinem 722, K|imkovice
|Čo: XXXXXXXX

ZDracoval: schvá|iI
Jméno Martin P|ešek
PodDis
Datum 10.5.2009
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í oBECNA USTANoVENI

1'1 Mistní pÍovozní bezpečnostní předpis (dále jen 
''MPBP.') stanoví pracovní a

techno|ogické postupy pň provozování dopraw, dá|e něl(eré povinnostl ňdičů firmy
Dos| TEnsport s.r'o.. stanoví rovněŽ odpoválnosti na jednot|iv'ých úsecích.

1.2 Ustanovení MPBP jsou závazná p|o Všechny kmenové zaměstnance Íirmy Dos|
Transport s'r.o' a dále pro osoby, keré se souhlasem odpovědných Vedoucích
pracovníků Íirmy Dos|Transport s.r.o. zdÉují na pramvištích spo|ečnosti'

1.3 Zaměstnanci Ílrmy Dos| Transport s'r'o. musí být seznámeni s MPBP V rozsahu
odpovídajícím jejich pracovní náp|ni, cizí osoby V rozsahu' KeÚ se jich při vstupu
do prostor společnosti neprostřené týká'

14 Zaměstnanci jsou s MPBP seznamováni V rámci bezpeěnostního ško|eni' ostatni
osoby jsou s ním seznámeny např' V případech jejich d|ouhodobější činnosti u firmy
Dos| Transport s.r.o' v rámci vstupního bezpečnostního ško|ení pro ně
organizovaného.

1.5 Každý řídící pracovník je odpovědný za zavedení, dodrŽování a kontro|ování tohoto
předpisu. Každý pramvník, kteý s touto činností přichazí do styku, musí mát
poŽadavky tohoto předpisu'



2 PoVtNNosT| zAMĚsTNANcŮ

2.1 obecné povinnosti vedoucího technického úseku

. zajišťovat bezpečný stav vozidel , aby by|a provozuschopná a odpovída|a
technickým stavem zákonným poŽadavkům, zajišťovat pravidelné
technické kontroly stanovené práVními a ostatními předpisy.

. Zajistit provoz a prováděni oprav' údrŽby a kontrol Vozide|' přičemŽ musí
být zajištěny poŽadavky Výrobce'

. Zajistit technické proh|ídky Všech si|ničních vozide| firmy Ve stanici
technické kontroly a pravide|né měření emisí těchto Vozide| V zákonných
Ihůtách.

2'2 obecné povinnosti Vedoucího dopravy (dispeče.a}

. Kontro|ovat před přijetím zda řidiě má přís|ušné oprávnění k řizeni Vozidla .

. Zajišťuje u řidičů si|niěních motorových Vozidel jejich pravide|né ško|ení -
zdokona|ování jejich odborné způsobi|osti ve smysiu zák'č'24712000 sb.
Ško|ení pro řidiče z povo|ání sé koná í x roěně V rozsahu'|6 hod' a í x za
3 roky je ukoněeno přezkoušením zna|ostí.

. U řidiěů' na které se nevŽahuje povinnost zdokona|ování odborné způsobi|osti
pod|e zák'č,'24712000 sb'zajišťuje opakované ško|ení uěite|em autoško|y 1 x za
rok bez Dřezkoušení' V rozsahu 8 hodin.

. Doh|íŽí na to' aby Všichni řidiči abso|Vova|i Vstupní |ékařskou proh|ídku a
následně pak periodickou preventivní |ékařskou proh|ídku 1 x za 2 roky, u
řidiěů nad 50 |et věku 1 x za rok'

. Archivovat záznamy o provozu kaŽdého vozid|a a tyto záznamy uchovávat po
dobu pěti |et od ukončení přepravy pod|e prováděcího předpisu k provedeni
zákona o siIniční dopÍavě.

. za)istij. a kontro|ovat' aby V každém vozidle by|y pro provoz týo dok|ady :

- denní záznam o \^ýkonu Vozid|a
- DrůVodní list oro každou zási|ku
- písemné pokyny pro osádku při přepravě nebezpečných věcí
. záznam o bezpečnostní přestávce nebo přestáVce na oddech
- další dok|ady ve smyslu zák.ě. 11111994 sb.

uPozoRNĚNí!

Na základě zákona č.4,|,|12005 Sb., kteÚm se měni zákon ě.36í/2000 sb.'o
Drovozu na Dozemních komunikacích a o změnách někteÚch zákonů' ve znění
pozdějších předpisů, se zavádí do praxe od í '7'2006 nová povinnost.



s 87a Dopravně psycho|ogické vyšetření a vyšétření eIektroencefa|ogťafem

(1) Dopravně psycho|ogickému Vyšetření.a Vyšetření neuro|ogickému. Včetné
e|ektroencefa|ografického (dá|e jen ,'EEG'") je povinen se podrobovat :

a) drŽite| řidičského oprávnění skupin c. c+E a c|+E. ktení řídí nák|adní
automobi| o neivětší povo|ené hmotnÓsti převvšuiící 7 500 ko nebo speciá|ní
automobiI o neivětší Dovo|ené hmotnosti převvšuiící 7 500 ko nebo iízdní
soupravou. která ie s|ožena z nák|adního automobi|u a přípoiného vozidla nebo
ze speciá|ního automobiIu a přípoiného Vozid|a a ieiíŽ neivětší povolená
hmotnost převvšuie 7 500 ko.

b) drŽite| řidičského opráVnění skupin D a D+E a podskupin D| a D|+E. kteni řídí
motorové Vozid|o zařazené do přís|ušné skuoinv nebo podskupinv řidióského
oprávnění.

(2) Dopravně psycho|ogickému Vyšetření a neurologickému a EEG Vyšetření jg
drŽite| řidičského opráVnění uvedenÝ v odstavci 1 povinen se podrobit před
zaháiením Výkonu činnosti uvedené V odstavci 1. a da|šímu dooravně
psvcho|oqickému vvšetření a neuroloqickému a EEG Wšetření neidříVe 6 měsíců
před dovršením 50 |et a neipozděii v den dovršení 50 let a dá|e pak kaŽdých Dět
let.

Přechodné ustanovení zákona

Dopravně psvcholooickému Wšetření a neuroloqickému a EEG Wšetření ie drŽite|
řidiěského oDráVnění uvedený V 6 87a odst.| zákona ě.361/2000 Sb''ve znění
pozdějších předpisů, účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona íllgd.|'7'2006}. povinen podrobit se V termínu pravidelné |ékařské proh|ídkv pod|e s 87
odst.2 neipozděii Však do 10. května 2009

2.3 Povinnosti řidiče

. Zaměstnanci, kteří provozují' uŽíVají a řídi motorová Vozid|a írmy musí být
držite|em příslušné skupiny řidičského opráVnění'

. DodrŽovat směrnice a nařízenítýkající se provozu motorových Vozide|.

. odpovídá za bezpeěnostní technické zajištění svéřeného vozid|a a jeho
pouŽíváni.

. Je povinen udrŽovat čistotu vozid|a
svěřeného Vozidla' jeho vybaveni,
řádu '

a řádný technický' jinak nezávadný stav
gaÉžování a parkování d|e provozního

. Je povinen správně Vyplňovat a předáVat dok|ady o provozu svěřeného
vozidla.

. DodrŽovat dobu říZení, bezpečnostní přestáVky a doby odpoěinku.

. Zjistí.|i řidič na Vozidle závadu, která ohroŽuje bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích, nesmí Vozid|o užít k provozu na pozemnich
komunikacích, s Výjimkou nouzového dojetí'Pokud nedokáŽe sám zajistit
odstranění této závady' musíji oznámit zaměstnavate|i.

. NeŽ řidič Vyjede s Vozidlem' je povinen provést kontrolu Vozid|a nebo
jízdní soupravy' a to důk|adně zejména v případě, Že přebká Vozidlo po
jiném řidiči'



. Je povinen se zúčastnit povinného školení řidičů, případně dalších
nařízených zaměstnavate|em firmy.

. střeŽit a chránit Vozid|a před poškozenÍm' Žrátou, zničením a zneužitím a
nezacházet s Vozid|y V rozporu se zájmy spo|ečnosti.

. chovat se tak, aby Žádným způsobem neohrožova|i živo|, zdravi nebo majetek
jiných osob ani svůj v|astní, sVé chováni jsou povinni přizpůsobit zejména
stavebnímu a dopravné technickému stavu pozemní komunikace. situaci
v silničním provozu a svým schopnostem'

. Dbát p|ynu|osti si|ničního provozL'

. Rídit se pravid|y si|ničního provozu' dopravními značkami' dopravními
zaíizeními a pokyny policistu Ve s|uŽebním stejnokroji, popřípadě pokyny
přísIušníků obecní po|icie' Vojenské po|icie nébo ce|ní s|uŽby.

. odstavit vozid|o, které je trva|e technicky nezpůsobi|é k provozu a není
opatřeno státní poznáVací značkou nebo které je zjevné trva|e technicky
nezDůsobi|é k olovozu'

. NepouŽít k jízdě vozid|o, neodpovídá-|i technickým podmínkám stanoveným
pro jeho provoz V takové míře, že by moh|o ohíozit bezpečnost a p|ynu|ost
provozu nebo bezpečnost osob a majetku anebo poškodit komunikace a
znehodnotit Životní prostřédído té doby, pokud nejsou odstraněny záVady.

. DodrŽovat práVní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BozP
s nimiŽ byli řádně seznámeni, a řídit se zásadami bezpečného chování na
oracovjšti a informacemi zaměstnavate|e'

2.3''l Vedení evidence u řidiěů z povolání

Řidič si|ničního motorového Vozid|a Vede.'Denní záznam o Výkonu vozid|a.' , dbá
na jeho řádné vyp|nění, kde musí být minimálně tyto údaje :
a) evidenční číslo záznamu
b) SPZ vozidla
c) jméno a příjmení řidiče Vozid|a
d) datum uýdaje a V|ácení záznam|
e) podpis Vedoucího dopravy
f) řidič eviduje dobu řizení, bezpeěnostní přestáVky ' dobu odpočinku ' druh a
důvod
odchy|ky (např.porucha Vozid|a...)
Řidič, ktený vozid|o řídí' je povinen mít záznamy s sebou ve Vozid|e po ce|ou dobu
jeho provozu, pokud není stanoveno jinak'

2.3.2 Vedení evidence u řidiěů referentských vozide|

Řidiě referentského Vozid|a musí vést V denní evidenci o době řízení
dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestáVek 

'

2.3.3 Řidič nésmí

. PoŽít a|koho|ický nápoj nebo uŽit náVykovou |átku během jízdy'

. Předat řízéní Vozid|a osobě' která nemá přís|ušné řidičské opráVnění nebo
osobě, která je pod v|ivem a|koho|u nebo jiné náVykové |átky nebo jejíž
schopnost k řízení VozidIa je sníŽéna v důs|edku jejího zdravotního stavu.

. Vyhazovat předměty z okna'

. otáčet se nebo couvat bez řádného zajištění této činnosti'



. VjíŽdět na místa kde nemá bezpečný přeh|ěd o situaci.

. Telefonovat za iizdy a provádět kaŽdou da|ší činnost' která by odváděla
jeho pozornost od řízení Vozid|a.

2.3.4 Kabina jako pracoviště řidiče

. V kabině se nesmí pova|ovat nebo bý Vo|ně u|oženy předměty, které by
během jízdy moh|y ohrozit řidiče nebo ostatní osoby, nebo sníŽit ov|adate|nost
vozidla.

. V zorném po|i řidiče nesmí být umístěny předměty, které by omezova|y V!ýh|éd
řidiče.

UPozoRŇĚNí !

Řidiě by mě| mít vhodnou obuv, zejména V |etním období' Za takovou bezpeěnou
obuv k řízení vozid|a se povaŽuje obuv s pevnou patou, která nemůŽe řidiči z nohy
spadnout nebo se samovo|ně vyzout ( polobotky' botasky apod') Při řízení
Vozidla V pantoflích, dřevácích hrozí pád Vo|né obuvi pod pedá| a Vzniká riziko
ztíŽení ov|ádání Vozid|a.



3 JIZDA S VOZIDLEM

3.í Bezpečné postupy oři manévrování s vozidIem

- vjezd a výiezd

Maximální rych|ost jedoucího Vozid|a do objektu a výjezdu je 20 km/hod. Při
vjezdu a Výjezdu z dí|ny nebo z ěerpacÍ stanice si řidič počíná s největší
oDatrností.

- otáěéní a couvání

Řidič si musí zabezpečit otáčení nebo couvání pomocí da|ší způsobi|é a
ná|eŽitě pouěené osoby.Při otáčení a couvání se navádějící osoba pohybuje V
zorném po|i řidiče' řidiě sám kontro|uje boění prostory za pomoci zpětných
zrcátek' Neni-|i couvání zajištěno pomocí da|ší osoby' řidič zdt)razni začátek
couvání zvukovým VýstraŽným znamenim'

- odstavení vozidla, parkování a zajištění proti samovo|nému pohybu

Řidiě nesmí odstavovat dopravni prostředek na nevhodném místě' Při
odstavení Vozid|a je řidiě povinen zajistit Vozid|o proti samovo|nému pohybu a
to znamená:

. zabrzdit Vozid|o parkovací brzdoL

. zastavit motor

. zařadit nízkÝ převodový stupeň
, za|ožitko|a zak|ádacími k|íny
. uzamknout kabinu řidiče

- připoiování a odpojování vozide|

Připojování a odpojování VozideI musí řidič provádět pod|e náVodu \^ýrobce.
Při připojování a odpojování vozidel nesmí být V nich nebo na nich Žádné
osoby.
Připojována a odpojována vozid|a musí bý' zab|zdéna a zaJištěna proti
samovoInému pohybu,náVěsy musí být podepřené podpěrami.
Při připojování (resp'odpojování) Vozide| musí být tažné Vozid|o vždy řízeno z
mista
obsluhy.
Připojovaným Vozidel se nesmí najiždět na taŽné Vozid|o'
osoba navádějící řidiěe nesmíVstoupit mezi připojovaná Vozid|a, jest|iŽe závěs
tažného vozid|a je vzdá|en od oka přÍvěsu Více než 0,25 m.
Řidiě smí dokoněit couváni na doraz závěsného zařízení pouze na sm|uvené
znamenÍ'
Po spojení Vozidelje řidič povinen zkontrolovat spojení a zajištění záVěsného
zařízení' spráVnou činnost brzd a činnost osvět|ení příVěsu'



vlečéní a taženi

V případě nehody nebo poruchy motorového Vozid|a je řidič povinen tuto
skútebnost oznámit svému nadřízenému, ten rozhodne o da|ším postupu' Řidič
je ihned povinen označit nepojízdné nebo havarované Vozid|o jako překážku
siIničního provozu umístěním VýstraŽného trojúhe|níku na komunikac!,
případně pod|e situace vozidlo zabezpečit jinak a očekáVá pří.jezdu pomoci
nebo jedná d|e dispozic svého nadřízeného.

Při odtahování nepojízdného Vozid|a je nutno postupovat d|e
požadavku příslušných přédpisu - zákon č'36112000 Sb.' o provozu
na pozemnich komunikacích, kde je V s 34 uvedeno :
Při v|ečení motorového Vozid|a se smí jet rych|ostí nej\í'ýšě 60 km/hod'
Motorové Vozid|o se smí vléci na |aně jen tehdy' má'|i bez závad řizeni a
úěinné brzdy'
Motorové vozid|o se smí V|éci na tyěijen tehdy' má]i bez závad řízení. Nemá-|i
v|ečené vozidlo účinné brzdy, nesmí jeho okamŽitá hmotnost být Vyšší neŽ
okamŽitá hmotnost V|ečného Vozid|a'
Při V|ečení motorového Vozid|a musí být détka spojnice taková' aby Vzdá|enost
mézi Vozid|y nebyla větší neŽ 6 m' uŽÚe]i se |ana, nesmí být Vzdá|enost mezi
Vozid|y menší než2,5 m, a užie-li se tyče, nesmí bý menší než 'l m ' spojnice
musí být zřetelně označena'
Řioiel v|ečnéno a V|ečeného Vozid|a jsou povinni si předem dohodnout způsob
dorozumíVání během jízdy'
Vleěení Více neŽ jednoho motorového vozid|a nebo motorového vozidla s
přívěsem je zakázáno'smí se však Vléci motorové vozid|o s náVěsem-Za
motorovým Vozid|e s příVěsem se nesmí V|écijiné motorové Vozid|o.
U Vlečného Vozidla musí být rozsvícena obrysová a potkáVací světla.Vleěené
Vozid|o musí byt zezadu Viditelně označeno \r'ýstraŽným trojúhe|níkem, např'za
sk|em . na zadním če|e korby.
Za sníŽené Vldite|nosti musí být u V|ečeného vozidla rozsvícena obrysová nebo
potkáVací svět|a'Při jejich poruše musí být Vozid|o osvět|eno na straně ke
středu Vozovky vpředu neos|ňujícím bí|ým světlem a vzadu a|espoň jedním
červeným svět|em' tato svět|a musí být dobře vidite|ná a nesmějí být umístěna
dá|e neŽ 400 mm od bočního obrysu Vozid|a .

4 PŘEPRAVA NÁKLADÚ

4.1 Nakládka a vyk|ádka vozidel

. h|avni zásady při nak|ádce a vyk|ádce přepravovaného materiálu

. Při nak|ádání u dodavate|e určí místo - prostorjím pověřený pracovnik.

. Řidiě musí při nak|ádce a Vyk|ádce Vozid|o zabezpečit proti nežádoucímu
samovolnému pohybu zabrzděním parkovaci brzdou a za|oŽením k|íny'
VaIníkové příVěsy s točnou musí podepřít tak, aby se nemoh|y převážit.

. Při otvírání bočnic, k|anic a zadního čela je pracovník povinen zabezpečit'
aby nikdo (ani on sám) nemoh| být jimi nebo uvo|něným nák|adem



zasaŽen .
Toto zabezpečení řidiě provede např.vizuá|ní kontrolou po|ohy nák|adu na
vozid|e po jízdě před otevřením boěnic nebo otvíráním bočnic z místa mimo
ohroŽený prostor '

. Pracovník smí ručně nak|ádat a Wk|ádat břemena nepřesahující hmotnost 50
pokg

dobu nej\^ýše 30 min. ve směně' Je-|i doba manipu|ace de|ší, p|atí omezení
hmotnosti břemene na 30 kg' Tomuto omezení musí odpovidat počet
oracovníků.
určených pro Vy|oŽení, naIoŽení nák|adu'

- výstup na |oŽnou p|ochu, plachtování

. Řidiě musí pouŽít při výstupu na loŽnou p|ochu dopravního prostředku, při
sestupu z ní a při p|achtování Žebřík, ktený mu by| přidě|en zaměstnavate|em.

. Při výstupu, sestupu a práci musí být zaměstnanec otočen ob|iěejem k Žebříku'

. seskakování z |oŽných p|och vozide| jé přisně zakázáno.

4.2 zajištění a přeprava nákladů

. Pokud nák|ad nebo jeho část přesahuje |oŽnou p|ochu Vzadu o 1 metr nebo
obrys vozid|a, musí být opatřen předepsaným VýstraŽným označením.

. za bezpeéné uloŽení nák|adu na |oŽné p|oše odpovídá řidič. Nák|ad- jeho části
-musí být roz|oženy rovnoměrně z h|ediska zatiženi nápnv a zjištění proti
nežádoucímu posuvu nebo rozpty|u během jízdy. Je nutno Vylouěit t|ak nákladu
na bočnice'

. o spo|eh|ivosti zajištění nákladu je řidič povinen se přesvěděit a během jízdy
jej kontrolovat.

5 KONIROIA OPRAVAA UPRZBA VOZDLA

5.í Kontro|a vozid|a

Před kaŽdou jízdou vozid|a řidič kontroluje :
. h|adinu orovozních kapa|in
- technický stav pneumatik
. uDevnění ko| na vozid|e
- funkěnost brzd a osvět|ení vozid|a
- uDevnění nákladu

Kontro|u vozid|a a upevnění nák|adu v průběhu pracovní cesty je třeba provést
vždy, když řidič má podezření, že se začíná projevovat nějaká záýada' Pokud nic
takového řidič během jízdy nepozoruje, je vhodné provést kontro|u Vozidla a
nák|adu při jeho zastavení z důVodu čerpání bezpečnostní přestáVky , během
které řidiě můŽe vykonáVat dozor na Vozid|o a jeho náklad'
Při zjištění poruchy V zajištění nák|adu během jízdy nebo poruchy vozid|a je řidič
poviňen zastavit na prvním bezpeěném místě a poruchu odstranit.Bude-|i nucen
;dstavit Vozidto při krajnici pozemni komunikace ' zajistí Vozidlo proti
nežádoucímu pohybu, zapne \^ýstražné osvět|ení, umístí Výstražný trojúhe|ník ve
stanovené Vzdá|enosti za vozid|em'Teprve potom přikročí k opravě zajištění
nák|adu.Pťo V|astní bezpeěnost při Výstupu a pohybu na komunikaci musí

IO



řidiě pouŽít výstražnou vestu.

Po skoněení v'ýkonu Vozid|a musí řidič provést:
. nahlásit a odstranit závady, ke kteným doš|o V průběhu celodenního

orovozu
- vozidla
- zkontro|ovat h|adinu provozních kapa|in
- zkontro|ovat technický stav pneumatik
- mytí vozu
- úk|id kabiny

5.2 opravy a údržba voŽid|a

. opravy, údržba a kontro|y vozide| se provádějí pod|e návodu stanoveného
Výrobcem'

. S výjimkou Vizuá|ních kontro| Vozide| a drobných oprav (dohuštění pneumatik,
vlýměna žárovek apod') jsou Veškeré opraw zadávány odborným opravárenským
serVisům.

H|avní zásady opravy a údrŽby:

. Vozid|o účinně zabezpečit pÍoti samovo|nému nebo neočekáVanému pohybu tak,
aby jeho pohyb nemoh| být zdrojem nebezpečí.
Zvednuté Vozidlo nebo jeho části zajistit prďi pádu bezpečnými podpěrami '
Neopravovat' nekontro|ovat a neprovádět údrŽbu Vozidla' pokud není
zdvihnutá sk|ápěcí část zabezpečena proti pádu bezpečnostními vzpěrami
nebo v|oŽenými pevnými a stabilními podpěrami.
Nemanipu|ovat s ov|ádacím zaíízením vozid|a bez předchozích technick'ých
opatření, |(erá Vy|oučí, která W|oučí nežádoucí pohyb Vozidla nebo jeho části'
Bez předběŽného zajištění proti uvo|nění a pádu neprovádět na vozid|e demonláž
součástí VozidIa.
Neopravovat na|ožené Vozid|o' pokud není zabezpečena jeho stabi|ita a nák|ad
' V případě jakýchkoIiv pochybností vozid|o Vy|oŽit.
Provádět kontrotu spodku vozid|a jen při Vypnutém motoru, pokud Výrobce
nestanovil jinak.
Při odstraňování poruch, kdy je nutno vstoupit na pozemní komunikaci
řidiě musí pouŽít Výstražnou vestu s Vysokou vidité|ností a dodržovat
h|avní zásady opravy a údržby vozid|a uvedené výše.

6 BEZPEČNosTNí PŘESTÁVKA

zaměstnanci, kteří řídí dopravní prostřédek musí dodrŽovat bezpečnostní přestávku
tak, aby

a)neDřekroěi|i maximá|ní dobu řízení, která činí 4,5 hodiny' za dobu řízení se
póvázuje i přerušení řízení na dobu kratší neŽ 15 minut.Nejpozději po uplynutí
maximámi doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trváni
nejméně 45 minut, nenás|eduje.|i nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo
nepřetrŽit'ý odpoěinek V týdnu.Bezpečnostní přestáVka můŽe být rozdě|ena do dvou
ěástí v trvání nejméně '15 minut zařazených do doby řízení.

l t



b) během bezpeěnostní přestáVky nevykonáVati žádnou činnost Vyp|}hiající z jejich
pracovních povinností' kt-omě dozoru na vozid|o a jeho nák|ad'Bezpeěnostní
přestavky a přestávlv na jíd|o a oddech se mohou s|učovat' přestávky se neposMuji
na začátku a na konci pracovní doby

7. GARÁŽovÁNi A PARKoVÁNí Voz|DEL

. Vozid|a sě parkují V areá|u Íirmy: HoTEL KAHAN, s.r.o., cihe|ní 1191/95, ostrava

. V areá|u je nutno dodrŽovat maximální rych|ost 15 km/hod

. Na obousměmých přÍezdou.ých a Úezdo\^ých cestách dodržovat pravosměmý
Drovoz

. Věnovat maximá|ní pozomost chodcům v areá|u

. Parkovat pouze na určených plochách

. Nepovo|aným osobám je Vstup do areá|u a parkoviště zakázán

. KaŽdýje povinen poěínat si bk, aby nedoš|o kjakéko|iv újmě na V|astním zdraví či
zdraví ostatních osob

8. áVĚREčNÁ USTANoVENí

MPBP vstupuje v platnost dnem ...................

Kontro|ou dodrŽování této normy je pověřen majitel flrmy.

Majite| Íirmy je povinen prokazate|ně seznámit sVé podřízené pracovníl{y s obsahem
tohoto předpisu'

12



Ško|ení MPBP pro provozování dopťavy proběhlo dne

Účastník ško|ení pofu|zuje s\^ým podpisem' Že porozumě| ško|ené tématice a Že je mu
známa jeho odpovědnost za připadné nedodÉování či Vědomé porušování povinností
sbnovených v místním provozním bezpečnostním předpisu pro stanovení způsobů
organizace práce a pracovních postupů pň provozování si|niční dopraw Včetně
stianovení odpovědnosti a pro údrŽbu a opraw si|ničních vozidě|:

Jméno a pňjmení Profese Proěko|en
one

Podpis

Na áVěr ško|ení by|o provedeno ověření zna|ostí účastníků ško|ení záVěreěným
ponovorem.
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Pří|oha 9 - Ka|ku|ace |easingu návěsu
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Pří|oha í0 - Ka|ku|ace úvěru tahaěe návěsů
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Pří|oha 11 - Ka|ku|ace úvěru návěsu
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Při|oha 'l2 - Usnesení

F 20579/2449
-------  -----  -  45
c 33195/l

usnesent

Klajský soud v ostŤavě rozhÓctL vyšší soudní útednícl Ťaťánou
schikoloýou v p!ávni Ýěci  nav!}roýatelů: a) Tng. Jamita Pléšková,
Kl lnkovice. Pod kinen 722. psČ 142 a3, b) Tng. Tonáš P]éšek/

imkovice, Pod kinen ?22. PsČ 742 €3,  c) Ing. ondřej P leŠek'

Kt imkovice, pod kinen ?22. PsČ.142 83, d) Bc. Mařt in Plešek,

f i] imkoÝlce, pÓd l<inen 722' PsČ 742 83 o náÝrhu na zápis obchodnl

spotečnost i  DosI T,anspo't  s. ! .o. se 5íd1ém Kl imkovice, Pod kinen
.122, psč,142 83 do obchodního rejstŤíku ! a ].  t  o :

I '  v obchodnim réjst říku Ýédénén u KŤajského soudu v ostraÝě
v oddí1u c, v loŽČe čls lo 33195

zápr. .Je

Den záp1su: dnem nabytí Právní noci  Ťozhodnutí

obchodní f ima: DosI Transpolt  s ' r 'o

s ld lo: (L inkovice. pod kinen 722, PsČ 742 83

Ident i f ikaéni čís1o: 285 85 674

P'ev' '  Fo!mc: sÓo.e 'no5t s rL]čenlm oFe2en]im

Přédmět Podniká!í:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílobách 1 aŽ 3
živnosténského 2ákona
- silniční notoŤÓýá doprava - nákladní Ýnitlostátni provozovaná

vozidry o největší povolené hmotnost i  do 3'5 tuny včetně'  -
nák1adnl vnit 'os!étní plovozovaná vozid1y o největší poýotené
bmotnosti Dad 3,5 tuDy' - nákLadní nezinálodní provozovaná
ýozídly o néjvěrší povÓIéné hmotnost i  do 3,5 luny Ýčétně,
nákládní neziná!Ódní plovozovaná vozid]y o největší povoténé
hmotnÓsr i  nad 3,5 tuny

státutá!ní oř9án:

jednatel:  Ing. JaŤni1a Plešková'  ! .ě.  926701/234
Kl inkoviČé, Pod kinen ?22' PsČ ?42 83

den vzDíku fultce: dnem nabytí p!ávn1 noci rozhodnu|'
jednatél l  Inq. Ťonáš Plešek/ ! 'č' 52!aaB/233

Kl inkovice, Pod kinen 722, Psč 742 83
den ÝŽnlku funkcé: dnen nábytí právní noci rozbodnuií

jednate1: Tn9. ondřej PIešek, r .ě.  801019/5578
Kl in}ovicé. Pod kinénr 722, Pse 742 83

den vznikú funkce: dnén nabyií pÍáÝn1 moci lozt'odnut1
jednate]: BČ. MaŤtin Prešek' r .č. B4a527/5533

K]inkovicé, Pod kínen ?22' Psc 742 83
dén vzn'*u .Unicé: dn.Í nébyLl p. .Jr] noci  !ozhodn--


