Žádost B
o příspěvek na provoz motorového vozidla   na rok      
podle § 36 odst. 1. písm. b) vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., v platném znění

Jméno a příjmení      
datum narození      
rodné číslo      

trvale hlášen      
telefon      

Jsem držitelem (držitelkou ) motorového vozidla :
SPZ      
značka      
obsah válců      
technický průkaz č 
     
ze dne      
platnost technického průkazu do
     


Uvedeným motorovým vozidlem budu pravidelně dopravovat:
jméno a příjmení      
datum narození      
rodné číslo      
trvale hlášen      
který (á) je mým (mou) manželem, manželkou, synem, dcerou, otcem, matkou, jinou blízkou osobou - uveďte vztah k této osobě*     
a) který je držitelem mimořádných výhod II. stupně - III. stupně *
mimořádné výhody přiznány dne      		do     	okresním úřadem      
mimořádné výhody byly - nebyly * přiznány z důvodu praktické nebo úplné hluchoty
b) domnívám se, že zdravotní postižení uvedené osoby odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně - III. stupně
žádám o výplatu   složenkou
  na účet č:     
Zavazuji se, že
a) vrátím poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestanu plnit podmínky pro přiznání příspěvku.
b) ohlásím nejpozději do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na příspěvek (změna v osobě držitele motorového vozidla, odnětí mimořádných výhod, ukončení pravidelné dopravy motorovým vozidlem např. z důvodu nepojízdnosti vozidla, ukončení platnosti technického průkazu apod.)
Prohlašuji, že já, ani nikdo z mých rodinných příslušníků nepobíráme důchod od Vojenského úřadu sociálního zabezpečení.
Datum      					podpis žadatele.
Vyplní těžce zdravotně postižená osoba, která má být dopravována:
Souhlasím s tím, aby příspěvek na provoz motorového vozidla z důvodu mé pravidelné
dopravy na výše uvedené období byl přiznán panu (paní)     
(jméno žadatele). Prohlašuji, že jsem nepožádal(a) na výše uvedené období o příspěvek na provoz motorového vozidla ani jsem neurčil(a) jinou osobu blízkou, které by příspěvek mohl být přiznán.

nehodící se škrtněte*                                                                              podpis

