MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor dopravy a živnostenský úřad
Sp.zn.
Č.j.
Vyřizuje:

S-MUTI 17288/2020/ODŽÚ/Lo
MUTI 19097/2020
Oprávněná úřední osoba:

Mgr. Ing. Renata Loubalová

V Tišnově dne 26.5.2020

Tel.: 549 439 720

e-mail: renata.loubalova@tisnov.cz

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad, jako správní orgán příslušný podle § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní
řád“), obdržel dne 13.5.2020 podání, jež učinila
právnická osoba ASOCIACE AUTOŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY, z.s., se sídlem Čajkovského 1289/1, 130 00
Praha 3, IČO: 649 36 571,
(dále jen „žadatel“) ve věci: „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím“.
V podání žadatel uvádí:
„1. Seznam všech autoškol s platnou registrací provozování autoškoly y 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 platnou registrací provozování autoškoly v působnosti Vašeho
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Žádám o informaci ve stejném rozsahu jako u otázky č. I 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.
K otázce č. 1 a č. 2 uvádíme: Informaci poskytujeme v tabulce ve formátu EXCEL s rozlišením aktivních
a neaktivních autoškol za období 2019 a 2020, která je přílohou.

Mgr. Ing. Renata Loubalová v.r.
vedoucí Odboru dopravy a živnostenský úřad

Příloha: Seznam všech autoškol v působnosti Obecního úřadu s rozšířenou působností Tišnov

Obdrží:
ASOCIACE AUTOŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY, z.s., se sídlem Čajkovského 1289/1, 130 00 Praha 3- DS

