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Městsky úřad Kravaře

Dosio

2 4 -05- 2021

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přílohy:
Dokument
počet listů.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění
následujících informací — odpovědi na uvedené dotazy, týkající se získávání odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel na Vašem úřadu:

1. Kolik autoškol je k dnešnímu dni registrováno u Vašeho úřadu k provozování odborného
výcviku pro získání řidičského oprávnění sk. B?
2. Kolik žáků se v roce 2020 přihlásilo k vykonání zkoušky odborné způsobilosti řidičského
oprávnění sk. B?
3. Kolik z těchto přihlášených žáků zkoušku vykonalo s hodnocením „prospěl"?

Kontaktní osoba:

O odpověď prosím elektronicky buď formou e-mailu na adresu
skrze datovou schránku

.

Za poskytnuté informace předem děkuji.

S pozdravem

24. 5. 2021
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Městský úřad Kravaře
Odbor dopravy

MUKRXOOBPEBR

Náměstí 43, 747 21 Kravaře

ČJ.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

MUKR 7602/2021

DATUM:

25.5.2021

*MUKRX00BPEBR*

Kra 746/2021 /OD/LAS

Ing. Ivo Lasák

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 24. 5. 2021 Odbor dopravy Městského úřadu v Kravařích obdržel žádost ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte
odpovědět na níže uvedené dotazy, týkající se získávání odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel na našem úřadu:
1. Kolik autoškol je k dnešnímu dni registrováno u Vašeho úřadu k provozování odborného
výcviku pro získání řidičského oprávnění sk. B?
2. Kolik žáků se v roce 2020 přihlásilo k vykonání zkoušky odborné způsobilosti řidičského
oprávnění sk. B?
3. Kolik z těchto přihlášených žáků zkoušku vykonalo s hodnocením „prospěl“?
K daným dotazům sděluji následující informace:
Ad 1. Ke dni 24. 5. 2021 je u zdejšího úřadu registrováno 7 autoškol poskytující výuku a výcvik
žadatelů k získání řidičského oprávnění pro skupinu vozidel B.
Ad 2. K vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění pro skupinu
vozidel B se v roce 2020 přihlásilo 133 žadatelů.
Ad 3. Z přihlášených 133 žadatelů k získání řidičského oprávnění pro skupinu vozidel B bylo
hodnoceno stupněm „prospěl“ celkem 125 žadatelů.

íg. Ivo Lasák
Vedoucí odboru dopravy

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
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Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

