
   MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
   Horní  náměst í  č .p .  583,  779 11  Olomouc
    datová schránka ID: kazbzri, e-podatelna: podatelna@olomouc.eu
   ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL
  Pracoviš tě : Vejdovského 2 –  t ř .  Kosmonautů 8 ,  779 11  Olomouc

Č.j.: SMOL/166650/2017/OARMV/ZK/Zar                                     V Olomouci 17.07.2017
Spisová značka: S-SMOL/159526/2017/OARMV/
Vyřizuje: Bc. Miroslav Zarzycki                                                                   tel.: 585 513 169

Věc: Poskytnutí informace

         Dne 7.7. 2017 byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 
106/1999  Sb.  o  svobodném  přístupu  k informacím, ve znění  pozdějších  předpisů.

        V žádosti požadujete: 
1) Kolik žadatelů o řidičská oprávnění dle zákona 247/2000 Sb. o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zařadily do 
výuky a výcviku jednotlivé autoškoly registrované Magistrátem města Olomouce  
v letech 2015 a 2016 

2) Celkový počet zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění dle §40 
zákona 247/2000 Sb. provedených zkušebními komisaři města Olomouce.

3) Celkový počet zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění dle §41 
zákona č. 247/2000 Sb. provedených zkušebními komisaři města Olomouce 
v letech 2015 a 2016

4) Celkový počet zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění dle §42 
zákona č. 247/2000 Sb. provedených zkušebními komisaři magistrátu města 
Olomouce v letech 2015 a 2016

5) Celkový počet přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel dle 
§45 zákona č. 247/2000 Sb. . provedených zkušebními komisaři magistrátu města 
Olomouce v letech 2015 a 2016

6) Celkový počet přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 
v bodovém hodnocení dle §45a zákona č. 247/2000 Sb. provedených zkušebními 
komisaři magistrátu města Olomouce v letech 2015 a 2016.

7) Celkový počet doplňovacích zkoušek dle §45b zákona č. 247/2000 Sb. . 
provedených zkušebními komisaři magistrátu města Olomouce v letech 2015 a 
2016

8) Počet přihlášených účastníků vstupního školení dle §47 zákona č. 247/2000 Sb. 
jednotlivými školícími středisky s akreditací registrovanou Magistrátem města 
Olomouce v letech 2015 a 2016

9) Počet fyzických osob, které zajišťovaly výuku a výcvik dle zákona u jednotlivých 
autoškol k 20.6.2017



10) Celkový počet zkoušek dle §52b zákona č. 247/2000 Sb. provedených zkušebními 
komisaři magistrátu města Olomouce v letech 2015 a 2016

11) Celkový počet zkoušek učitelů výuky a výcviku dle §23 zákona č. 247/2000 Sb. 
provedených zkušebními komisaři magistrátu města Olomouce v letech 2015 a 
2016

  
        V  souladu  s ustanovením   § 14  odst. 5 písm. d)  zákona  č. 106/1999  Sb.  Vám 
požadované informace poskytujeme, a to:  v příloze tohoto dopisu.

   

              
                      

        Bc. Miroslav Zarzycki
                                                                     vedoucí oddělení zkušební komisaři
                                                                 odbor agendy řidičů a motorových vozidel

                                                                   Magistrátu města Olomouce      




