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Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 
     

  
 
 

 

 

ASOCIACE AUTOŠKOL  

ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. 

Čajkovského 1289/1 

130 00 Praha 3 

IS DS: u6a945f 

 

Poskytnutí informací 
 
Dne 13. 5. 2020 byla povinnému subjektu doručena prostřednictvím datové schránky Vaše žádost 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žádáte 

poskytnout:  

 „1. Seznam všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a to alespoň s uvedením čísla autoškoly (eTesty), 

obchodní firmy nebo jména a příjmení provozovatele autoškoly, IČ, adresami jejich provozoven 

a informací o odpovědné osobě (jméno, telefonní a e-mailový kontakt www stránky) a  

2. Seznam neaktivních autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve stejném rozsahu jako u otázky 1 s tím….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“ 

(dále jen „Žádost“).  

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám k bodu 1 Vaší žádosti poskytuji 

v příloze seznam všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v rozsahu:  

 číslo autoškoly (eTesty), 

 obchodní firma resp. jméno a příjmení provozovatele, 

 identifikační číslo, 

 adresa provozovny, 

 jméno a příjmení odpovědné osoby, 

 telefonní a e-mailový kontakt odpovědné osoby – pouze  u provozovatelů, u nichž povinný 

subjekt disponuje souhlasem s poskytnutím těchto údajů (viz rozhodnutí o částečném 

odmítnutí žádosti). 

odbor dopravy 

Čj.:           MěÚ-RpR/OD/41383/2020/EP 

Sp. zn.:    MěÚ-RpR/46952/2020 

Dne:         28. května 2020 

Vyřizuje:   Bc. Eva Pernická 

Tel.:           

Počet listů: 1 

Počet příloh: 1 

Letenská 1918 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
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Pokud jde o údaj o www stránkách jednotlivých provozovatelů jedná se o údaj, který povinný 

subjekt nemá a z hlediska své působnosti jej ani nemá povinnost mít.  

K bodu 2. Vaší žádosti sděluji, že povinný subjekt neeviduje žádnou autoškolu s platnou registrací 

k provozování autoškol, která by byla neaktivní. 

Vzhledem ke skutečnosti, že poskytovaný dokument obsahuje informace, na něž se vztahuje 

omezení předpokládané zákonem č. 106/1999 Sb., byly tyto informace v souladu s § 12 zákona  

č. 106/1999 Sb. z poskytnutí vyloučeny, přičemž o jejich vyloučení bylo vydáno rozhodnutí  

o odmítnutí části žádosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Bc. Eva Pernická      

vedoucí odboru dopravy 

(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 

 

Přílohy:  

Seznam autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Městského úřadu Rožnov 

pod Radhoštěm 

     

 

 


