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USNESENÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen
„správní úřad“), v přenesené působnosti dle § 67 odst. 1 písm. g) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl
v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v řízení ve věci odnětí oprávnění
k provozování STK (dále jen „oprávnění“) právnické osoby DIZIONARIO s.r.o., se
sídlem Prokopa Holého 209/25, 779 00 Olomouc - Chválkovice, IČ: 023 76 903 (dále
jen „účastník řízení“), takto:
Správní řízení ve věci odnětí oprávnění k provozování STK s výše uvedeným
účastníkem řízení vedené u zdejšího správního úřadu pod Sp. zn.:
KÚOK/104743/2018/ODSH-SD/7624, č. j.: KUOK/110743/2018
se zastavuje.
Odůvodnění:
Z důvodů prověření skutečností zjištěných z úřední činnosti správní úřad zahájil dne
24.10.2018 správní řízení ve věci odnětí oprávnění výše uvedené společnosti.
Účastník řízení prostřednictvím svého zmocněnce na základě plné moci, učinil
podáním ze dne 14.01.2019 vyjádření, kde vznáší námitky proti zahájenému
správnímu řízení. Správní úřad po posouzení obsahu tohoto vyjádření, ve kterém je
mimo jiné namítáno, že oprávnění ze dne 27.11.2017 je nadále platné a účinné,
a opětovném vyhodnocení dosud zjištěných skutečností dospěl k závěru, že nebyly
prokázány zákonné důvody pro odnětí oprávnění, a proto přistoupil k zastavení řízení.
Nad rámec uvedeného správní úřad doplňuje, že dle § 56 odst. 2 věty čtvrté zákona
č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, krajský
úřad může na žádost držitele oprávnění lhůtu k zahájení provozu stanice technické
kontroly přiměřeně prodloužit, pokud hrozí, že ji nebude možné dodržet z důvodů,
které držitel oprávnění nezpůsobil, nemohl předpokládat ani jim nemohl zabránit.
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Poučení:
Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru

