RAKOUSKÁ REPUBLIKA

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT MISTELBACH

Fachgebiet Strafen
2130 Mistelbach, Hauptplatz 4-5

Bezirkshauptmannschaft Mistelbach, 2130
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E-Mail: strafen.bhmi@noel.gv.at
Fax 02572/9025-33341
Internet: http://www.noe.gv.aUbh
BOrgerservice-Telefon 02742/9005-9005
DVR: 0024821

Referent

Heindl

+43 (O) 25 72 9025

33362

Datum

21.Juni2017

LENKERERHEBUNG
Spáchání dopravního přestupku v Rakousku:
Policejní pokuta - pátrání po řidiči
Originální znění v německém iazyce ie pli/oženo k tomuto dopisu.

00
D

držitel(ka) motorového vozidla/ přívěsu

D
O

majitel(ka) povolení ke zkušebním a manipulačním jízdám

osoba povinna podat informaci označená držitelem motorového vozidla/
přívěsu
nájemce/ nájemkyně motorového vozidla/ přívěsu

s registrační značkou
jste podle§ 103 odst. 2 rakouského zákona o silničním provozu (KFG)
vyzván(a), abyste orgánu, s použitím přiloženého odpovědního formuláře, do2 dvou týdnů
od doručení tohoto dopisu podal(a) písemnou informaci o tom,

00

výše uvedené motorové vozidlo/ přívěs v/ve
Gemeindegebiet Gaweinstal auf der Autobahn AS nachst Strkm. 015,963
Fahrtrichtung Brunn
dne 12.04.2017, 16:07 Uhr
řídil
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ODPOVĚDNÍ FORMULÁŘ
Odesílatel:

60200 BRNO
TSCHECHISCHE REPUBLIK

Adresát:

Bezirkshauptmannschaft Mistelbach
Hauptplatz 4-5
2130 Mistelbach
RAKOUSKO

LENKERERHEBUNG

Spáchání dopravního přestupku v Rakousku:
Oznámení řidiče vozidla nebo osoby povinné podat informaci

MIS2-V-17 17718/LE1

Čislo jednací:

Jako držitel(ka) nebo osoba povinna podat informaci o motorovém vozidle / přívěsu
oznamuji, že
1B1 0007
s registrační značkou

D

vozidlo / přívěs dne

D
D
D

12.04.2017, 16:07 Uhr

řídil(a)
používal(a)
odstavil(a)

dále uvedená osoba:

D

pan

D

paní

příjmení:
jméno:
narozen(a):
bytem (přesná adresa):
poštovní směrovací číslo:
místo:
ulice:

........................... , ................................................................ r--

číslo domu:

.................................. ............ .............................................

číslo dveře:

...................................... ................................................... .. N

Držitel(ka) řidičského průkazu skupin(y):
vystaveného kým:

D

s neomezenou
platností

D

........................................................ '<I'

s číslem:
s platností do:
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........................................................ z
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