
Forenzní identifikační značeníjízdních kol 20].8 Městská policie TRUTNOV

pŘlHlÁšxn Do EvlDENcE .tízottícH KoL
Evidenční číslo přihlášky: . ,.,l,.., ...... (číslo/rok)

1. Místo registrace a osoba, která registraci provedla (strážník)

Místo registrace jízdního kola: ....

2. Druh a kód forenzního značení (údaje z obalu značící sady)

Druh značení*: E SelectaDNA E DataDotDNA E Datatag E .....,,..,......

ldentifikační kód:

3. ldentifikační údaje jízdního kola 1cetkoqý popis jízdního kola)

Značkajízdního kola (výrobce): .

Druh jízdního kola*: fi Pánské ffi Dámské fi Dětské fi Neuvedeno

Typ jízdního kola (např. horské):

Typ rámu*: E Duralový E Ocelový E Karbonový H.tiniý:

Císlo rámu: . Velikost rámu:

Barva rámu:

Technický stav jízdního kolaL*: E Velmi dobrý E ooory H Dostačující

Rok výroby jízdního kola:

Typ vidlice*: H PreOni odpružená E Bez odpružení H Celoodpružené

Počet převodů (např. 3 x 9):

Typ brzd*: E V-brzdy H Silniení E Cantileverové H Zadnítorpédo

E Kotoučové mechanické E Kotoučové hydraulické H
Podrobný popis jízdního kola (např. jaké kliky s převodníkem, měnič převodů apod,):

Podrobný popis technického stavu jízdního kola:

FZJK-1,-MP-2018-K
otočte prosím



4. Prodejce a datum koupě jízdního kola 1kde, kdy, od koho bylo jízdní kolo koupeno)

E Firma* E Fyzická osoba*

Název firmy:

Adresa firmy, nebo fyzické osoby:

Jméno a příjmení (u firmy kontaktní osoba): .. ... ;..

Kontakt (tel., e-mail):....

Datum koupě jízdního kola. .

číslo faktury:

Cena (faktura, nebo údaje uváděné majitelem): ...... .....,,.. Kč

5. Kontaktní údaje majitele jízdního kola (osoba starší 15let)

Jméno a příjmení:

Datum narození. ..RČ:

číslo op: ,

Adresa:

Kontakt (tel., e-mail): ...

Firma:

Vlastnictvíjízdního kola*: E1. majitel E 2, majitel E 3. majitel n...,... majitel

Poznámka k registraci: .

Čísla fotografií jízdního kola (JK):

E s majitelem JK bylo vyplněno ,,Čestné prohlášení o nabytí jízdního kola"*

E s majitelem JK byl vyplněn ,,Souhlas se zpracováním osobních údajů-

E majiteli registrovaného JK byl předán ,,Průkaz registrace jízdního kola"

Podpis majitele registrovaného jízdního kola:

+ hodící se zaškrtněte

tzJK-1,-MP-20]-8-K


