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Magistrát města Osti.avy

Odbor dopravně správních činností

30. dubna 635/35

729 30 0strava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřísiupnění

následujících informací - odpovědi na uvedené dotazy, týkající se získávání odborné 7,působilosti

k řízení motorových vozidel na Vašem úřadu:

1.    Kolik autoškol je k dnešnímu dni registrováno u Vašeho úřadu k provozování odbomého

výcviku pro získání řidičského oprávnění sk. 8?

2.    Kolik žáků se v roce 2020 přihlásilo k vykonání zkoušky odborné způsobilosti řidičského

oprávnění sk. 8?

3.    Kolik z těchto přihlášených žáků zkoušku vykonalo s hodnocením „prospěl"?

Kontaktní osoba:        

0 odpověd' prosím elektronicky bud' formou e-mailu na adresu nebo

skrze datovou schránku „

Za poskytnuté informace předem děkuji.

S pozdríivem

Ostrava, 24. 5. 2021
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Magistrát města Ostravy
odbor dopravně správních činností

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:

Sp.  zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Datum:

24.5.2021
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iNF-51/2021  zák.č.106/1999 Sb.                    

26.5.2021

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/19999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů -sdělení

Magistrát  města  Ostravy,  odbor dopravně  správních  činností  obdržel  dne  24.5.2021  Vaši  žádost  o  podání
informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jako „Infz"), v níž  požadujete poskytnutí informace spočívající ve sdělení údajů"

1.    Kolik  autoškol je  k dnešnímu  dni  registrováno  u  Vašeho  úřadu  k provozování  odborného  výcviku

pro získání řidičského oprávnění sk. 8.
2.    Kolik Žáků se v roce 2020 přihlásilo k vykonání zkoušky odborné způsobilosti  řidičského oprávnění

sk.  i3.

3.    Kolik z těchto přihlášených Žáků zkoušku vykonalo s hodnocením „prospěl".

Podle  ustanovení  §  2  odst.  1  Infz jsou  povinné  subjekty,  mezi  něž  náleží  i  obecní  úřady jako  územní
samosprávné celky, povinny poskytnout informace vztahující se k jejich působnosti.
Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností   zajišt'uje   v přenesené působnosti výkon státní
správy obce s rozšířenou působností v oblasti dopravně správních činností týkajících se  i registraci autoškol
a provádění zkoušek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Vzhledem    ktomu,    že    Magistrát    města    Ostravy,    odbor    dopravně    správních    činností    disponuje
Vámi požadovanými údaji, sdělujeme Vám, že:
Ad.  1. -  v roce 2020 bylo u Magistrátu města Ostravy registrováno 86 činných autoškol.
Ad. 2. - v roce 2020  se k vykonání zkoušky odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro skupinu
8 přihlásilo 3338 žadatelů.
Ad. 3. -s hodnocením prospěl vykonalo zkoušku celkem 2776 žadatelů.

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Magistrátu města Ostravy,
odbor  dopravně  správních  činností  podat  stížnost  podle  ustanovení  §   16a  lníz.   Stížnost  můžete  podat
u Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení.
0 stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
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