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ROZHODNUTI

Olomouc 20. 4. 2016

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne:
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Datum:

Podpis:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního ospodářství (dále jen
„krajský úřad“), v přenesené působnosti na základě § 29 zá na č. 129/2000 Sb.,
o krajích, jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 80 odst. 3 a § 56 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.”) v návaznosti na § 54 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. v souladu
s ustanovením § 67 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)
na základě žádosti právnické osoby STK-AUTOL Olomouc s.r.o., se sídlem Lazecká 552,
IČ: 623 05 875, provozující STK 38.04 a STK 68.07 o vydání rozhodnutí o změně
oprávnění z důvodu administrativní změny čísla popisného rozhodl o vydání

OPRÁVNĚNÍ
k provozování stanice technické kontroly
pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M1, N1, Ol a 02 (dále jen „STK
pro osobní automobily11) a vozidla kategorií T, Oji, 0T2, 0T3 a 0T4 (dále jen „STK pro
traktory11);
na provozovně: Lazecká 552, 779 00 Olomouc;

s jednou kontrolní linkou o čtyřech kontrolních stáních, tj. teoretickou kapacitou
10 600 vozidel ročně.
Technické vybavení a stavební uspořádání stanice technické kontroly odpovídá
ustanovení § 16 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí.
Vydáním tohoto rozhodnutí pozbývá platnosti rozhodnutí o udělení oprávnění
k provozování STK pro osobní automobily č.j.: RD-EV 1495/01 -FO/292.8 ze dne
17. 12. 2001 a rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování STK pro traktory
č.j.: RD-EV 1492/01-FO/292.8 ze dne 17. 12. 2001 vydaných právnické osobě STKAUTOL Olomouc s.r.o. referátem dopravy a silničního hospodářství Okresního
úřadu Olomouc.

Odůvodnění:
Dne 23. 2. 2016 byla správnímu orgánu doručena žádost právnické osoby STK-AUTOL
Olomouc s.r.o. o vydání nového oprávnění k provozování stanice technické kontroly pro
osobní automobily a stanice technické kontroly pro traktory. Důvodem pro tuto žádost byla
administrativní změna čísla popisného uvedeného v adrese sídla provozovatele a v adrese
provozovny STK. Původní adresa sídla provozovatele a provozovny Lazecká 70a byla
změněna na Lazecká 522. Z důvodu, že se jednalo pouze o administrativní změnu čísla
popisného, rozhodl správní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Tyto
skutečnosti žadatel doložil výpisem z katastru nemovitostí a souhlasem se změnou užívání
vydaného odborem stavebním Magistrátu města Olomouce ze dne 2. 11. 2015,
č,j: SMOL/233826/2015/OS/PS/Oce. Správní úřad uvádí, že i nadále se jedná o stanici
technické kontroly pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M1, N1, 01 a 02,
tj. stanice technické kontroly o jedné kontrolní lince se čtyřmi kontrolními stáními tak, jak je
uvedeno v protokolu o odborné expertíze ÚSMD a.s. ze dne 4. 9. 1996
a o stanici technické kontroly pro vozidla kategorií T, On, 0T2, 0T3 a 0T4 podle § 15,
písm. a) a d) vyhlášky č. 302/2001 Sb. Teoretická kapacita této kontrolní linky je stanovena
s odkazem na ustanovení § 16 odst. 3 vyhlášky č. 302/2001 Sb. platné k 1. 1. 2016.
Původní oprávnění vydaná referátem dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu
Olomouc byla z důvodu hospodárnosti sloučena do jednoho oprávnění k provozování
stanice technické kontroly.

Poučení:

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 40a, 779 11 Olomouc.

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru

na vědomí: Ministerstvo dopravy ČR
Za vydání tohoto rozhodnutí o oprávnění z důvodu změny údaje uvedeného v oprávnění
z moci úřední se nový poplatek dle položky 29 písmeno e) zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevybírá.

