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Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40a
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Sp.Zn. KUOK/2528/2014/ODSH»-SD/7624

Vyřizuje:

Tel:
Fax:
Ez-mail:

lng. Trojan Ivanov

3 Olomouc 25. 4. 2017

585508 599
585 508 336
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Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hošptšdsářsství (dále jen
„krajský úřad“), vpřeneserıé působnosti na základě § 29 Zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, podle ustanovení § 80 odst. 3 a § 56 jako místně příslušný správní orgán
vnávaznosti na § 54 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., O podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a O změně Zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a O změně některých souvisejících zákonů (zákon
o pojištění odpovědnosti Z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “Zákon č. 56/2001 Sb.”), ve smyslu ustanovení § 70
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) přistoupil, Zmoci úřední
Z důvodu zřejmé nesprávnosti uvedené V rozhodnutí vydaném krajským úřadem dne 10. 1.
2014 pod č.j.: KUOK/3448/2014, Sp. zn.: KÚOK/2528/2014/ODSH-SD/7624, kvydání
opravného rozhodnutí, kterým se část výroku rozhodnutí:
,.

,,stanice technické kontroly o 3 kontrolních linkách, každá o čtyřech kontrolních stáních“
mění na
„stanice technické kontroly o 3 kontrolních linkách, každá o třech kontrolních stáních“

Odůvodněnt
Dne 10. 1. 2014 vydal krajský úřad, na základě žádosti právnické osoby STK Centrum
Olomouc s.r.o., se sídlem podnikání Bartultovice 86, 793 99 Vysoká, rozhodnutí
o oprávnění k provozování stanice technické kontroly pod č.j.: KUOK/3448/2014, Sp. zn.:
KÚOK/2528/2014/ODSH-SD/7624 Z důvodu změny týkající se údajů, které jsou stanoveny
jako náležitosti žádosti podle § 55 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. Jednalo se O změnu
těchto údajů: právnická osoba „STK Centrum Olomouc s.r.o.“, sídlo podnikání Bartultovice
86, 793 99 Vysoká, lČO 26811596“ byla změněna na údaje: právnická osoba
,,DlZlONARlO ˇs.r.o., sídlo podnikání Prokopa Holého 209/25, 779 00 Olomouc Chválkovice, ICO 02376903“. Ve výrokové části tohoto rozhodnutí bylo správním úřadem
omylem uvedeno: „I nadále se jedná O stanici technické kontroly pro silniční motorová
a přípojná vozidla kategorií L, M1, N1, O1 a O2 podle § 15, písm. a) vyhlášky č. 302/2001
Sb., o technických prohlídkách a měření emisí (dále jen „vyhláška č. 302/2001 Sb.“) -~
stanice technické kontroly o 3 kontrolních linkách, každá o čtyřech kontrolních stánich.“ Při
kontrole spisové dokumentace dotčené stanice technické kontroly bylo zjištěno, že se
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nejednalo o tři kontrolní linky O čtyřech kontrolních stáních, ale o tři kontrolní linky o třech
kontrolních stáních. Skutečnosti o stavebním uspořádání a technickém vybavení dotčené
stanice technické kontroly, jsou uvedeny v žádosti O udělení oprávnění ze dne 2. 3. 2004,
doručené krajskému úřadu dne 15. 3. 2004, evidované pod č.j.: ODSH 2199/04,
v závěrečné expertíze společnosti DEKRA ze dne 29. 4. 2004, dále v oznámení o rozšíření
stávající provozovny doručené krajskému úřadu dne 21. 1. 2013 a protokolu o závěrečné
expertíze ze dne 21. 11. 2012, na základě kterých bylo vydáno oprávnění k provozování
stanice technické kontroly.
si
Zdůvodu opravy zřejmé nesprávnosti, sodkazem na § 70 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, přistoupil správní orgán k vydání tohoto opravného rozhodnutí.

Poučenk
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
podat odvolání do 15--ti dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy,
prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 4-0a, 779 11 Olomouc.
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lng. Ladislav Růžička
vedoucí Odboru

.L

na vědomí: Ministerstvo dopravy ČR
Za vydání rozhodnutí o změně oprávnění k provozování STK byl, dle položky 29, písm. e),
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatek
200,- Kč již vybrán. Z důvodu vydání tohoto opravného rozhodnutí o změně oprávnění
Z moci úřední se nový poplatek za vydání oprávnění již nevybírá.

