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KRAJSKY URAD OLOMOUCKEHO KRAJE
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Jeremenkova 40a
779 11 OLOMOUC
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Sp. zn.: KUOK/104743/2018/ODSH-SD/7622i
Č.j.: KUOK/114131/2018

Olomouc 31.10.2018

vyřizuje: lng. Trojan Ivanov
tel.:
585 508 599
dat. schránka: qiasbfmf

as-mail: posta@l‹r-olomouckycz

USNESENÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále
„správní úřad“), v přenesené působnosti dle § 67 odst. 1 písm. Q) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl
v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v řízení o žádosti právnické
osoby DIZIONARIO s.r.o., se sídlem Prokopa Holého 209/25, 779 00 Olomouc Chválkovice, IČ: 023 76 903 (dále jen ,,žadatel“)r O převedení oprávnění
k provozování stanice technické kontroly na jinou společnost, takto:
Správní

řízení

vedené

u

zdejšího

správního

úřadu

pod

Sp.

zn.:

KUOW1 04743/2018/ODSH-SDÍ7624 ve věci vydání oprávnění k provozování Stanice

technické kontroly
se zastavuje,
nebot' žadatel vzal své podání zpět.

Odůvodnění:
Správní úřad pñjal dne 16.08.2018 podání, čímž bylo ve věci zahájeno správní
řízení. Podáním učiněným dne 22.10.2018 vzal žadatel svoji žádost Zpět.
Správní úřad Z úřední povinnosti usnesením dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a)
správní řád řízení zahájené na žádost zastaví, jestliže žadatel vzal své podání zpět.
V daném případě došlo k platnému zpëtvzetí učiněného podání žadatelem.
Z uvedených důvodů nezbylo než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy, a to podáním učiněným u Krajského
úřadu Olomouckého kraje. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá

øúkıaóný účinek.
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Rozdélovnlk:
1× - žadatel
1× - odbor dopravy KUOK
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lng. Ladislav Růžička
vedoucí odboru

