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Mestsky urad Tele 
"datovou zpravou"

Praha 11. 5. 2020

Vec: Zadost o poskytnutf informace podle zakona c.106/1999 Sb., o svobodnem prfstupu k informaci'm.

V souladu s prfslusnymi ustanovenfmi zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem prfstupu k informaci'm, ve znenf 
pozdejsfch predpisu podavam tfmto jmenem naseho spolku zadost o poskytnutf informacf, tykajfcf se 
problematiky autoskol.

Zadam konkretne o poskytnutf nasledujfcfch informacf:

1. Seznam vsech autoskol s platnou registracf k provozovanf autoskoly v pusobnosti Vaseho obecnfho uradu obce 
s rozsfrenou pusobnostf.

Informaci prosfm poskytnete formou seznamu (cfselnfku) autoskol s platnou registracf k provozovanf autoskoly, a 
to alespon s uvedenfm cfsla autoskoly (eTesty), obchodnf firmy nebo jmena a prfjmenf provozovatele autoskoly, 
1C, adresami jejfch provozoven a informacf o odpovedne osobe (jmeno, telefonnf a e-mailovy kontakt, www 
stranky).
Napf.:
1C: 12345678, Autoskola 123, s.r.o., Hornf namestf 128, Nova Lhota, Jan Novak, 800 123 456, 
jan.novak@seznam.cz, www.autoskolal23.cz
Pozadovane informace poskytnete prosfm s platnostf k datu dorucenf teto zadosti ve formatu EXCEL die vzoru (viz 
List "Seznam autoskol" v tomto dokumentu).

2. Seznam neaktivm'ch autoskol s platnou registracf k provozovanf autoskoly v pusobnosti Vaseho obecnfho uradu 
obce s rozsirenou pusobnostf.
Zadam o informaci ve stejnem rozsahu jako u otazky c. Is tfm, ze zadam, aby byly uvedeny pouze autoskoly s 
platnou registracf, ktere v letech 2019 ani 2020 nerealizovaly zadnou zkousku z pravidel provozu na pozemnfch 
komunikaefeh a zdravotnf prfpravy (PPV) skupiny B.

Informaci prosfm poskytnete formou samostatne tabulky nebo rozlisenfm neaktivnfch autoskol v tabulce s 
vystupem k otazee c. 1. ________________ _________ __

Mestsky uraef TeleInformace prosfm zaslete datovou zpravou (ID datove schrankv: u6a945f). 
Predem dekuji za vyrfzenf zadosti.

phi:JUDr. Ing. Ondrej Horazny 
predseda spolku doslodne: 1 3, Q5. 2020

c.j.:
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   Městský úřad Telč 
   Odbor dopravy 
   nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
   pracoviště Na Sádkách 453, Telč 
            

tel. 567112411                               IČO 00286745, E-mail: pavel.chromy @ telc.eu 

fax 567243557 

 

 

Asociace autoškol České Republiky, z. s. 

Čajkovského 1289/1 

130 00 Praha 3 

IČ 649 36 571 

 

 

 

Č. j.:                           Vyřizuje/telefon:                 V Telči dne: 

Telč 3489/2020 OD                  Ing. Chromý/567 112 473   18.05.2020 

 

 

Věc: „Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím“ - odpověď  

 

 

Městský úřad Telč - Odbor dopravy, obdržel žádost o poskytnutí informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci autoškol registrovaných v  

působnosti zdejšího úřadu obce s rozšířenou působností (zkušební místo 755 - Městský úřad Telč 

odbor dopravy). 

 

V příloze zasíláme informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, dle Vaší žádosti seznam 1 a seznam 2 – viz tabulka Excel 

 

 

 

Příloha: 

- 1 x tabulka Excel 

 

               Ing. Pavel Chromý 

           vedoucí odboru dopravy 



jméno a přjmení telefon e-mail www stránky

755007 1948865 Ing. Jakub Nosek Furchova 373, 588 56 Telč Ing. Jakub Nosek není předmětem registrace není předmětem registrace neaktivní

755001 62795686 Autoškola Nosek Furchova 373, 588 56 Telč Mgr. Jaromír Nosek není předmětem registrace není předmětem registrace https://www.autoskolanosek.cz/

755003 12427802 Autoškola Jan Kadlec U Horní brány 10, 588 56 Telč Jan Kadlec není předmětem registrace není předmětem registrace https://www.autoskolakadlec.cz/

755005 10582291 Autoškola Koutný Furchova 373, 588 56 Telč Miloš Koutný není předmětem registrace není předmětem registrace https://www.autoskolakoutny.cz/

755006 87816911 Autoškola Ekol Vladimír Roupec Myslibořská 317, 588 56 Telč Vladimír Roupec není předmětem registrace není předmětem registrace http://autoskolaekol.wz.cz/uvod.html

Neaktivní AŠ?
Číslo 

autoškoly 

Odpovědná osobu
IČ autoškoly Název (firma / jméno provozovatele) Adresy provozoven AŠ

Upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování

osobních údajů.


