MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
ODBOR DOPRAVY

Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Měě stskýý úý řě ad Hústopěčě ě, odboř dopřavý, jako ořgaý n přě íýslúsě nýý podlě ústanověníý § 2 odst. 1 zaý kona čě . 106/1999 Sb., o
svobodněý m přě íýstúpú k infořmačíým, vě zněě níý pozděě jsě íýčh přě ědpisúů (daý lě jěn „zaý kon o svobodněý m přě íýstúpú
k infořmačíým“) obdřzě ěl Vasě i zě aýdost o infořmačě vě smýslú zaý kona o svobodněý m přě íýstúpú k infořmačíým. V těý to zě aýdosti
zě dně 11.05.2020 a dořúčě ěněý na podatělnú povinněý ho súbjěktú dně 13.05.2020, pozě adújětě naý slědújíýčíý infořmačě,
čit.:
Seznam všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Informaci prosím poskytněte formou seznamu (číselníku) autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly, a to alespoň s uvedením
čísla autoškoly (eTesty), obchodní firmy nebo jména a příjmení provozovatele autoškoly, IČ, adresami jejích provozoven a informací o
odpovědné osobě (jméno, telefonní a e-mailový kontakt, www stránky).
Např.:
IČ: 12345678, Autoškola 123, s.r.o., Horní náměstí 128, Nová Lhota, Jan Novák, 800 123 456, jan.novak@seznam.cz,
www.autoskola123.cz
Požadované informace poskytněte prosím s platností k datu doručení této žádosti ve formátu EXCEL dle vzoru (viz List "Seznam
autoškol" v tomto dokumentu).
2. Seznam neaktivních autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.
Žádám o informaci ve stejném rozsahu jako u otázky č. 1 s tím, že žádám, aby byly uvedeny pouze autoškoly s platnou registrací, které v
letech 2019 ani 2020 nerealizovaly žádnou zkoušku z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (PPV) skupiny
B.

K těý to zě aýdosti sděě lújěmě naý slědújíýčíý:
-

Sěznam aútosě kol (tabúlka) jě přě ilozě ěn v přě íýlozě tohoto dokúměntú.
O odmíýtnútíý čě aýsti zě aýdosti býlo z nasě íý střaný výdaý no řě aýdněý řozhodnútíý vě smýslú ústanověníý § 15 zaý kona o
svobodněý m přě íýstúpú k infořmačíým.
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