
 
 

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správních činností a oddělení dopravně správních agend  
od 26. 09. 2022 do 30. 09. 2022 

           
    

Jméno, příjmení 
odbor, 

oddělení 
e-mail telefon, mobil pondělí úterý středa čtvrtek pátek 

Mgr. Libuše Pilátová - 
vedoucí odboru 

SČ + DSA libuse.pilatova@slavkov.cz 
544 121 140 na pracovišti na pracovišti státní svátek na pracovišti na pracovišti 

Mgr. et Mgr. Jan Habrda - 
technik registru vozidel 

DSA jan.habrda@slavkov.cz 
544 121 134 volno volno státní svátek volno volno 

Mgr. Eva Bechová - registr 
vozidel 

DSA eva.bechova@slavkov.cz 
544 121 136 na pracovišti 

Služebně 

mimo  
státní svátek na pracovišti na pracovišti 

Robert Spáčil - registr 
vozidel, taxi 

DSA robert.spacil@slavkov.cz 
544 121 181 volno volno státní svátek na pracovišti na pracovišti 

Jaroslava Kučerová -
registr řidičů 

DSA jaroslava.kucerova@slavkov.cz 
544 121 133 na pracovišti na pracovišti státní svátek na pracovišti na pracovišti 

Mgr. Ludmila Doleželová - 
přestupky 

DSA ludmila.dolezelova@slavkov.cz 
544 121 103 na pracovišti na pracovišti státní svátek na pracovišti na pracovišti 

Mgr. Jaroslav Lotrek - 
přestupky 

DSA jaroslav.lotrek@slavkov.cz 
544 121 167 na pracovišti na pracovišti státní svátek na pracovišti na pracovišti 

Bc. Eva Jurajdová - 
přestupky 

DSA eva.jurajdova@slavkov.cz 
544 121 155 na pracovišti na pracovišti státní svátek volno      ------- 

Mgr. Ilona Lotreková - 
přestupky 

DSA ilona.lotrekova@slavkov.cz 
544 121 137 na pracovišti na pracovišti státní svátek na pracovišti na pracovišti 

Bc. Jana Krátká - 
přestupky 

DSA jana.kratka@slavkov.cz 
544 121 176 home office na pracovišti státní svátek home office home office 

Bc. Jana Eliášová, DiS. -
administrativa RADAR 

DSA jana.eliasova@slavkov.cz 
544 121 178 na pracovišti na pracovišti státní svátek volno volno 



 

Jitka Rusňáková -
administrativa RADAR 

DSA jitka.rusnakova@slavkov.cz 
544 121 179 na pracovišti na pracovišti státní svátek na pracovišti na pracovišti 

Eliška Chrudimská – 

administrativa RADAR 

DSA eliska.chrudimska@slavkov.cz  
544 121 178 na pracovišti na pracovišti státní svátek volno volno 

Denisa Kneslová 

administrativa RADAR 

DSA denisa.kneslova@slavkov.cz 
733 133 577 ----- ---- státní svátek home office home office 

Jan Švestka - zkušební 
komisař 

DSA jan.svestka@slavkov.cz 
731 206 993 na pracovišti na pracovišti státní svátek na pracovišti na pracovišti 

Bc. Ivana Kludáková - 
cestovní doklady 

SČ ivana.kludakova@slavkov.cz 
544 121 139 na pracovišti na pracovišti státní svátek na pracovišti na pracovišti 

Renata Formánková - 
občanské průkazy 

SČ 
renata.formankova@slavkov.cz 544 121  138 na pracovišti na pracovišti státní svátek volno volno 

Blanka Slezáčková - 
evidence obyvatel 

SČ 
blanka.slezackova@slavkov.cz 

544 121 187 

544 121 138 

volno volno státní svátek na pracovišti na pracovišti 

Vladislava Winterová - 
matrika 

SČ vladislava.winterova@slavkov.cz 
544 121 122 na pracovišti na pracovišti státní svátek volno volno 

Lenka Elznerová - matrika SČ lenka.elznerova@slavkov.cz 544 121 114 na pracovišti na pracovišti státní svátek volno volno 

Ing. Bc. Eva Káčerková - 
přestupky 

SČ eva.kacerkova@slavkov.cz 
544 121 157 na pracovišti na pracovišti státní svátek na pracovišti na pracovišti 


