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Informace o doručené žádosti na městský úřad 

Informace poskytla: 19.05.2020, Bc. Renata Vyslyšelová, odbor dopravy a silničního hospodářství 
Zveřejněno dne: 19.05.2020 

Předmět žádosti: 

Žadatel se dne 14.05.2020 obrátil na Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, 
jako příslušný povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o 
poskytnutí informací souvisejícími s níže uvedenými záležitostmi, které se vztahují k působnosti úřadu. 

1. Seznam všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

2. Seznam neaktivních autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.   

Poskytnuté informace: 

Požadované informace byly poskytnuty ve formátu Excel dle vzoru předloženého žadatelem (viz 
příloha). 

 

Povinný subjekt vyhověl žádosti v plném rozsahu zasláním požadovaných informací. 
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Neaktivní AŠ?
Číslo autoškoly 

(eTesty)
Odpovědná osobuIČ autoškoly Název (firma / jméno provozovatele) Adresy provozoven AŠ
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Odpovědná osoba


