MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
Odbor dopravy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Podle § 92, odst. 4, písm. e) a dle § 109, odst. 8, písm. h) zákona 361/2000 Sb. o provozu na poz. komunikacích a
o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen silniční zákon).
Jméno a příjmení žadatele…………………………………………….............................................................................
Datum narození……………………

Číslo průkazu totožnosti……………………………………………..........

Adresa trvalého pobytu .........……………………………………………………………………………................
Adresa obvyklého bydliště/místa studia v ČR……………………………………………...........................................
…………………………………………………………………………………………………………………...
Předchozí obvyklá bydliště, pokud se nacházela mimo území České republiky, a současné obvyklé bydliště mimo
území České republiky, pokud žadatel v České republice pouze studuje.
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………....................................................................................................................................................................
Adresa pro doručování................................................................................................................................................................
Telefonní kontakt.........................................................................................................................................................................
Důvod prohlášení:

● udělení
● výměna

- rozšíření dle § 92, odst. 4, písm. e), bod 1,2 silničního zákona
cizího ŘP/ŘP ES-duplikát cizího ŘP/ŘP ES dle §109,odst.8,písm.h) silnič. zákona.

1. Jsem držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem Evropské unie.
ANO - NE *) nehodící se škrtněte
2. Prohlašuji dle § 92, odst. 4, písm. e), bod 2 nebo dle § 109, odst. 8, písm. h) silničního zákona, že mi nebyl
jiným členským státem Evropské unie uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo
mi nebylo řidičské oprávnění pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz
činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění.
3. Bylo-li řidičské oprávnění žadateli o výměnu cizího ŘP/ŘP ES nebo vydání duplikátu cizího ŘP/ŘP ES jiným
členským státem Evropské unie omezeno nebo podmíněno, uvede žadatel tuto skutečnost a rozsah omezení
nebo podmínění v tomto čestném prohlášení (dle § 109,odst. 8, písm. h).
………………………………………………………………………………………………………………........
Poučení:
Dle ustanovení § 2, odst. 2, zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích v platném znění se přestupku
dopustí ten, kdo úmyslně podá nepravdivou nebo neúplnou výpověď ve správním řízení anebo úmyslně uvede
nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního orgánu. Za uvedený přestupek může být uložena pokuta až
20 000 Kč.
Prohlašuji, že jsem významu textu a obsahu výše uvedeného čestného prohlášení porozuměl a že uvedené údaje
jsou pravdivé a úplné.
V Pardubicích dne: ……………………….
Vlastnoruční podpis prohlašující osoby...................................................................................................................................

