
Pokyny k testaci HV na zelených značkách.

Stejně jako v roce 2020 připravila KLTK č. 12-7 při KHV Opava i v letošním roce testaci
takto:

Vlastník HV - zájemce o prodloužení testace, zajistí:
1.    Zaslání řádně vyplněného tiskopisu „Protokol o testování – protokol o pravidelné
       prohlídce motorového vozidla“ vyplněný až po odstavec „Kontrola historické     
       původnosti v KLTK“, a to elektronicky na adresu předsedy KLTK v.zampa@seznam.cz
       ve formátu PDF nebo poštou na dále uvedenou adresu.
2.    Zaslání řádně vyplněného a potvrzeného tiskopisu „Protokol o technické prohlídce -
       posouzení stavu HV odbornou dílnou“, nebo protokol o malé technické prohlídce
       provedené na STK ve formátu PDF (opět elektronicky nebo poštou)
3.    Zaplacení příslušných poplatků na účet KHV Opava č. 181772017/0300.
       Ve zprávě pro příjemce platby je nutné uvést číslo protokolu, tovární značku vozidla, 
       jméno a příjmení vlastníka HV.
       Poplatek se skládá z částky pro KHV a z částky pro Krajskou testační komisi (KTK).
       Poplatky:  
       Poplatek pro KLTK 12-07 při KHV Opava:  
                             Nečlen KHV Opava -   opakování testace motocyklu                  300,- Kč
                                                             -   opakování testace automobilu                 500,- Kč
                             Člen KHV Opava    -   opakování testace motocykl/automobil    100,- Kč 
       Poplatek pro KTK (Ostrava):
                              Člen FKHV  400,- Kč, nečlen FKHV 600,- Kč.
4.   Zelený průkaz HV může vlastník HV poslat poštou, nebo jej může vhodit do poštovní 
      schránky na adrese:          Na Tylovách 618, Hradec nad Moravicí 

Platbu a uvedené podklady pro testaci je nutné zaslat nejpozději do 28.5.2021. Na chybně
a pozdě podané podklady nebude brán zřetel. Po dodání podkladů a zaplacení poplatku 
komise vytvoří prodlužovací protokol pomocí systému IS FKHV, podepíše protokol z bodu 
1. a v dohodnutém termínu s předsedou KTK č. 12 v Ostravě zajistí podpisy a razítka do 
průkazů. 

Vyzvednutí průkazů bude probíhat jako v minulosti.

Poznámka:   
- Prodlužování testace se týká HV testovaných v roce 2019.
- Na www. FKHV. CZ najdete v levém sloupci složku „DOKUMENTY“. Po otevření se

vám objeví všechny používané tiskopisy. Vyberte si ten požadovaný. 

Komise 12-07 při KHV Opava a vedení klubu.
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