Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Dne 15. 10. 2019 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje žádost o poskytnutí
informace, týkající se výsledků šetření, které provedl Krajský úřad Olomouckého kraje,
Odbor dopravy a silničního hospodářství u provozovatele stanice technické kontroly
STK - AUTOL Olomouc s.r.o., IČO 62305875.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen
„krajský úřad“) zahájil na základě zjištěných skutečností s provozovatelem stanice
technické kontroly STK - AUTOL Olomouc s.r.o., IČO 62305875 (dále jen
„provozovatel STK“), řízení o přestupku z porušení povinnosti provozovatele stanice
technické kontroly dané ustanovením § 58 odst. 1 písm. e) 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“).
Předmětné ustanovení upravuje povinnost provozovatele STK zajistit po celou dobu
provozování stanice technické kontroly, aby technické prohlídky jednotlivých kategorií
vozidel byly prováděny v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami
pro hodnocení výsledku technických prohlídek a se stanoveným způsobem
vyznačování technických prohlídek.
Po skončení řízení vydal krajský úřad rozhodnutí, kterým byla provozovateli STK
za porušení povinnosti dané ustanovením § 58 odst. 1 písm. e) zákona uložena
pokuta.
S kontrolním technikem výše uvedeného provozovatele STK nebylo řízení o přestupku
zahájeno, protože od spáchání přestupku, kterého se měl kontrolní technik dopustit,
uplynula promlčecí doba, která v tomto případě činí 1 rok, a odpovědnost za spáchání
přestupku tak ve smyslu ustanovení § 29 a násl. zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zanikla.

Informaci zpracoval:
Dne 30. 10. 2019, Mgr. Ludmila Rajchmanová, odbor majetkový, právní a správních
činností, oddělení právní.
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