Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 12. 9. 2019 byl požadavek na poskytnutí informace, zda
bylo v období od ledna (včetně) 2019 do současnosti, tj. Do 12. 9. 2019 Krajským
úřadem Olomouckého kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství, vedeno
jakékoliv řízení, jehož účastníkem je společnost DIZIONARIO s.r.o., IČ: 02376903,
se sídlem Prokopa Holého 209/25, 779 00, Olomouc. Dotaz směřoval zejména na
řízení, která se týkala oprávnění k provozování stanice STK, případně změny
takového oprávnění, změny sídla či provozovny provozovatele STK apod.
V kladném případě požadoval žadatel základní identifikaci příslušného řízení, sdělení
jeho předmětu, a dále požadoval zaslání všech meritorních rozhodnutí správního
orgánu první stupně příp. i meritorních rozhodnutí odvolacího správního
orgánu (vč. Kasačních) v těchto řízeních.
Poskytnutá informace:
V období od ledna (včetně) 2019 do současnosti, tj. do 12. 9. 2019 bylo Krajským
úřadem Olomouckého kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství (dále jen
„krajský úřad“) vedeno řízení sp. zn. KÚOK/65438/2019/ODSH-SD/7624, jehož
účastníkem byla společnost DIZIONARIO s.r.o., IČO: 02376903. Předmětem řízení
bylo vydání nového oprávnění k provozování stanice technické kontroly (dále jen
„STK“) pro výše uvedenou společnost, a to z důvodu změny adresy provozovny STK.
V předmětné věci bylo krajským úřadem vydáno rozhodnutí č. j. KUOK/79004/2019
ze dne 23. 7. 2019, jehož kopie byla žadateli poskytnuta.
Proti tomuto rozhodnutí bylo společností DIZIONARIO s.r.o. podáno odvolání.
Odvolací řízení bylo vedeno u Ministerstva dopravy České republiky jako věcně
příslušného odvolacího orgánu a bylo ukončeno vydáním rozhodnutí č. j. 108/2019150-STK3/4 ze dne 29. 8. 2019. Kopie tohoto pravomocného rozhodnutí byla
žadateli poskytnuta.
Krajský úřad Olomouckého kraje vydal dne 28. 1. 2019 usnesení
č. j. KUOK/12833/2019, kterým zastavil správní řízení zahájené dne 24. 10. 2018
ve věci odnětí oprávnění k provozování STK vedené s účastníkem řízení společností
DIZIONARIO s.r.o. pod sp. zn. KÚOK/104743/2018/ODSH-SD/7624. Kopie
předmětného usnesení byla žadateli taktéž poskytnuta.
Informaci zpracoval:
Dne 19. 9. 2019, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 3
Počet listů/svazků příloh: 6

