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V Praze, 3. 7. 2017 

Dobrý den, 

ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí 

následujících informací: 

1} Kolik žadatelů o řidičská oprávnění dle zákona 247/2000 sb. o získávání a zdokonalování 

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen "zákona"), zařadili do výuky a 

výcviku jednotlivé autoškoly registrované Magistrátem města Olomouce v letech 2015 a 

2016. Ve své odpovědi uveďte: Název autoškoly, IČ autoškoly a počet uchazečů o řidičská 

oprávnění zařazených do výuky a výcviku danou autoškolou. 

2) Celkový počet zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění dle §40 zákona z 

předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy provedených 

zkušebními komisaři města Olomouce v letech 2015 a 2016. 

3) Celkový počet zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění dle §41 zákona 

ze znalostí ovládání a údržby vozidla provedených zkušebními komisaři města Olomouce 

v letech 2015 a 2016. 

4) Celkový počet zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění dle §42 zákona z 

praktické jízdy s výcvikovým vozidlem provedených zkušebními komisaři města Olomouce 

v letech 2015 a 2016. 

S) Celkový počet přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel dle §45 

zákona provedených zkušebními komisaři města Olomouce v letech 2015 a 2016. 

6) Celkový počet přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém 

hodnocení dle §45a zákona provedených zkušebními komisaři města Olomouce v letech 

2015 a 2016. 

7) Celkový počet doplňovacích zkoušek dle §45b zákona provedených zkušebními komisaři 

města Olomouce v letech 2015 a 2016. 

8) Počet přihlášených účastníků vstupního školení dle §47 zákona jednotlivými školícími 

středisky s akreditací registrovanou Magistrátem města Olomouce v letech 2015 a 2016. Ve 

své odpovědi uveďte: Název školicího střediska, IČ školicího střediska a počet přihlášených 

účastníků vstupního školení dle §47 zákona daným školicím střediskem. 

9) Počet fyzických osob, které zajišťovali výuku a výcvik dle zákona u jednotlivých autoškol 

k 20.6.2017. Ve své odpovědi uveďte: Název autoškoly, rč autoškoly a počet fyzických 

osob, které zajišťovali výuku a výcvik dle zákona v dané autoškole. 



,

10) Celkový počet zkoušek dle §52b zákona provedených zkušebními komisaři města Olomouce 

v letech 2015 a 2016. 

11) Celkový počet zkoušek učitelů výuky a výcviku dle §23 zákona provedených zkušebními 

komisaři města Olomouce v letech 2015 a 2016. 

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady 

nákladů, budou-li účtovány. 

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na níže uvedenou e-rnailovou adresu. 

Za jejich poskytnutí předem děkuji. 

Jiří Bezděk 

Datum narození: 

Trvale bytem: 

E-mail: 

Tel. číslo: +420 




