Městský úřad Kravaře
"datovou zprávou"
Praha 11. 5. 2020
Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů podávám tímto jménem našeho spolku žádost o poskytnutí informací, týkající se
problematiky autoškol.
Žádám konkrétně o poskytnutí následujících informací:
L 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.:
,
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.
Informaci prosím poskytněte formou samostatné tabulky nebo rozlišením neaktivních autoškol v tabulce s
výstupem k otázce č. 1.
Informace prosím zašlete datovou zprávou (ID datové schránky:
Předem děkuji za vyřízení žádosti.

.

Městský úřad Kravaře
Odbor dopravy
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Náměstí 43, 747 21 Kravaře

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

MUKR 6876/2020
Kra 663/2020/OD/LAS
Ing. Ivo Lasák

DATUM:

15.05.2020

Seznam autoškol v působnosti ORP Kravaře

V přiloženém tabulkovém souboru Excel Vám zasílám na základě žádosti informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se těchto
otázek:
1. Seznamu všech autoškol s platnou registraci k provozování autoškoly v působnosti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kravaře,
2. Seznamu neaktivních autoškol s platnou registraci k provozování
v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kravaře.

autoškoly

Informace byly poskytnuty v tomto rozsahu: číslo autoškoly v systému eTesty, identifikační
číslo, název autoškoly, provozovna autoškoly, odpovědná osoba a její kontaktní informace
získané z webových stránek.

fng. Ivo Lasák
V edoucí odboru dopravy

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfnz

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

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

číslo autoškoly
(eTesty)

IČ autoškoly

Název (firma / jméno provozovatele)

43977804 Antonín Vícha
47152303 Credit - Autoškola, spol. s r. o.
64602966 Jan Skřeček
72045931 Autoškola Jiří Rehbain
74089439 Kateřina Fojtíková
74167103 Autoškola Hlučín Vícha Tomáš

Adresy provozoven AŠ

jméno a přjmení

telefon

Odpovědná osoba
e-mail

www stránky

Neaktivní AŠ?

číslo autoškoly
(eTesty)

lč autoškoly

Název (firma / jméno provozovatele)

43977804 Antonín Vícha
74167103 Autoškola Hlučín Vícha Tomáš

Adresy provozoven AŠ

Odpovědná osoba
jméno a přjmení

telefon

e-mail

www stránky

Neaktivní AŠ?

