
 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

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

 

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále 

jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 15. 10. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informací týkající se 

autoškol v působnosti Magistrátu města České Budějovice (jako obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností) s následně citovanými dotazy: 

 

- kolik je zaregistrovaných autoškol spadající pod Magistrát města České Budějovice – Odbor dopravy 
a silničního hospodářství 

- jmenný seznam autoškol 
- počet kontrol u autoškol v posledních třech letech se  jmenným seznamem 
- počet kontrol jednotlivých autoškol od skončení poslední kontroly v mé autoškole duben-květen 

2015  
- na základě čeho jsou plánovány kontroly 

 

 

K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje: 

 

Ke dni 15. 10. 2015 (tj. ke dni podání žádosti o informace) registroval Magistrát města České Budějovice 
celkem 47 autoškol, jejichž seznam povinný subjekt poskytuje jako přílohu tohoto přípisu. Součástí 
uvedeného seznamu je rovněž počet kontrol provedených v jednotlivých autoškolách v posledních třech 
letech, tj. od října 2012 do října 2015, stejně tak jako počet kontrol provedených v období od 1. 4. 2015 do 
října 2015. Co se týče samotných kontrol, tyto byly plánovány kontrolním orgánem v cyklech tak, aby byla 
v každém cyklu zkontrolována každá autoškola v působnosti Magistrátu města České Budějovice. Vzhledem 
k počtu autoškol a k možnostem kontrolního orgánu vycházela na každou autoškolu v průměru jedna 
kontrola za dva roky. V případě zjištění závažných nedostatků u některé z autoškol byl uvedený interval 
zkrácen. Nad rámec dotazu povinný subjekt uvádí, že provozovatelé autoškol byli dne 9. 1. 2015 na 
pracovním setkání, které pořádá Magistrát města České Budějovice každoročně od roku 2010, informováni 
o kontrolách provádění výuky žadatelů o řidičské oprávnění v učebnách autoškol v souladu se zákonem č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a změnách některých zákonů. 

 
 

 

příloha: - seznam autoškol registrovaných Magistrátem města České Budějovice ke dni 15. 10. 2015, 

včetně provedených kontrol (4 listy) 

 


