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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím  

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

obce s rozšířenou působností.  

 Informaci prosím poskytněte formou seznamu (číselníku) autoškol s platnou registrací k provozování 

autoškoly, a to alespoň s uvedením čísla autoškoly (eTesty), obchodní firmy nebo jména a příjmení 

provozovatele autoškoly, IČ, adresami jejích provozoven a informací o odpovědné osobě (jméno, 

telefonní a e-mailový kontakt, www stránky). 

 Např.: IČ: 12345678, Autoškola 123, s.r.o., Horní náměstí 128, Nová Lhota, Jan Novák, 800 123 456, 

jan.novak@seznam.cz, www.autoskola123.cz  

 Požadované informace poskytněte prosím s platností k datu doručení této žádosti ve formátu EXCEL dle 

vzoru (viz List "Seznam autoškol" v tomto dokumentu).  

2. Seznam neaktivních autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností.   

 Žádám o informaci ve stejném rozsahu jako u otázky č. 1 s tím, že žádám, aby byly uvedeny pouze 

autoškoly s platnou registrací, které v letech 2019 ani 2020 nerealizovaly žádnou zkoušku z pravidel 

provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (PPV) skupiny B. 

 Informaci prosím poskytněte formou samostatné tabulky nebo rozlišením neaktivních autoškol v tabulce s 

výstupem k otázce č. 1. 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

V přiložené tabulce zasílám seznam autoškol s platnou registrací v působnosti Městského úřadu Litovel, kdy 

sdělené informace jsou poskytovány pouze v rozsahu údajů uvedených v rozhodnutí o vydání registrace 

k provozování autoškoly jednotlivým provozovatelům autoškol. Další Vámi požadované informace, jako jsou 

webové stránky, emailové adresy a telefonní čísla jednotlivých provozovatelů autoškol proto nemohou být 

poskytnuty.  

  
Číslo 

autoškoly 
(eTesty) 

IČ 
autoškoly 

Název (firma / 
jméno 

provozovatele) 
Adresy provozoven AŠ 

Odpovědná osobu 
Neaktivní AŠ? 

jméno a přjmení telefon e-mail www stránky 

845009 1200283 Jiří Skála DiS. Litovel, Nová 276/5 Jiří Skála       ano 

845004 10036016 Dr. Zeněk Dvořák Senička 104 Dr. Zdeněk Dvořák         

845001 11532653 Stanislav Svozil Litovel, Staroměstské nám. 64/9 Stanislav Svozil         

845007 18965482 Jaroslav Skála Litovel, Nová 276/5 Jaroslav Skála         

845006 63328763 Ing. David Číhal Haňovice 108 Ing. David Číhal         

845005 66191009 Jarmila Najmanová Karafiátova 12, Olomouc Jarmila Najmanová         

845003 68924984 Stanislav Svozil Litovel, Chořelice 1267 Stanislav Svozil         

845008 73218481 Alena Skálová Litovel, Nová 276/5 Alena Skálová         

845002 73220035 Michal Svozil Litovel, Wolkerova 508 Michal Svozil         

 

 

Informaci zpracoval:  

5. 6. 2020 Bc. Jaromír Skácel, referent odboru dopravy – zkušební komisař 


