Žádost o udělení Autorizace WTA CZ a SSBK pro oblast sanace betonových konstrukcí

ŽÁDOST O UDĚLENÍ AUTORIZACE
PRO OBLAST SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Nejedná se o autorizaci podle zákona č.360/1992 Sb. v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

v souladu s

AUTORIZAČNÍMI PRAVIDLY
WTA CZ – Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky
a
SSBK – Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

Osobní údaje žadatele
Jméno
Příjmení
Dřívější příjmení
Tituly, vědecké a pedagogické hodnosti
Rodné číslo nebo datum narození
Statní občanství

Adresa trvalého bydliště
Stát
Okres, kraj
Obec, PSČ
Ulice, číslo popisné/orientační
Telefon
Fax
E-mail

www.wta.cz
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Kontaktní informace (pouze liší-li se od adresy trvalého bydliště)
Stát
Okres, kraj
Obec, PSČ
Ulice, číslo popisné/orientační
Telefon
Fax
E-mail

Přehled o dokončeném vzdělání (kopie dokladů tvoří součást Žádosti)
V případě potřeby přidejte řádky pro další údaje o dokončeném vzdělání

Škola
Fakulta
Obor, zaměření
Dosažený titul, vědecká či pedagogická
hodnost
Rok dokončení

Přehled praxe (kopie dokladů tvoří součást Žádosti)
V případě potřeby přidejte řádky pro další údaje o dosavadní praxi

Druh praxe
U firmy
Období od – do (měsíc a rok)

Prohlašuji, že výše uvedené údaje, jakož i údaje uvedené v přílohách, odpovídají skutečnosti.

V ................. dne .........................
................................................................
podpis

Doklady povinně přikládané k žádosti:
www.wta.cz
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1. Kopie dokladů o dosažení požadovaného vzdělání, ověřené úředně nebo kopií ověřenou
sekretariátem WTA CZ;
2. Doklad o vykonané odborné praxi v oboru autorizace, ze kterého musí být zřejmé, kdy
byla odborná praxe vykonávána a co bylo jejím obsahem;
3. Soupis vybraných projektů, realizovaných staveb, vydaných odborných posudků, statí a
publikací, patentů s vyjádřením vlastního autorského podílu nebo popis dosavadní
odborné činnosti; soupis musí být potvrzen osobou, pod jejímž odborným vedením byla
praxe vykonávána (autorizovaná osoba, zaměstnavatel, společník firmy);
4. Doklad o plné způsobilosti k právním úkonům, kterým se rozumí v obvyklých případech
čestné prohlášení žadatele, že nebyl nikdy úředně prohlášen za nezpůsobilého k právním
úkonům; ve zvláštních případech se požaduje doklad o pravomocném zrušení úředního
prohlášení o nezpůsobilosti k právním úkonům;
5. Doklad o změně příjmení tak, aby byly doloženy všechny změny příjmení, které se váží
k předkládaným dokladům;
6. Doklad o absolvování patřičného postgraduálního kurzu;
7. Objednávka na úhradu poplatku.

www.wta.cz

Stránka 3

