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Jeremenkova 40a, 779 00 OLOMOUC
Sp. zn.: KÚOK/60439/2021/ODSH-SD/9080
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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen
„krajský úřad“), v přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako správní orgán věcně
příslušný podle § 80 odst. 3 písm. a) a b) 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.”), a místně
příslušný podle § 54 odst. 2 a § 57 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. rozhodl ve věcech
-

-

společné žádosti o odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly
s evidenčním číslem 38.35, adresa provozovny: Na Křtaltě 2219/37, 789 01 Zábřeh
(dále jen STK 38.35), a o udělení oprávnění k provozování stejné stanice technické
kontroly
odmínkách, kterou podali žadatelé: a) pan František
Nosálek,
IČO: 115 76
Zábřeh,
dě plné moci
a b) obchodní společnost Franotrans, s.r.o., IČO: 090
20 667, se sídlem Na Křtaltě 2219/37, 789 01 Zábřeh, a
společné žádosti o vydání nového oprávnění a osvědčení k provozování STK 38.35
obchodní společnosti Franotrans, s.r.o., IČO: 090 20 667, se sídlem Na Křtaltě
2219/37, 789 01 Zábřeh,

jenž byly podány dne 4. 6. 2021 pod č. j. KUOK 60439/2021, takto:
I. panu Františku Nosálkovi,
Křtaltě 2219/37, 789 01 Zábřeh,

IČO: 115 76 685, se sídlem Na

se podle § 59 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb. odnímá oprávnění k provozování STK
38.35,
II. obchodní společnosti Franotrans, s.r.o., IČO: 090 20 667, se sídlem Na Křtaltě
2219/37, 789 01 Zábřeh,
se podle § 56 a 59a zákona č. 56/2001 Sb. a čl. II odst. 3 zákona č. 193/2018 Sb., kterým
se mění zákon 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, a další související zákony,

uděluje

OPRÁVNĚNÍ
k provozování stanice technické kontroly
pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M1, N1, O1 a O2
(stanice technické kontroly pro osobní automobily)
podle ustanovení § 14 písm. a) vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách
vozidel (dále jen „vyhláška“)
adresa provozovny:

Na Křtaltě 2219/37, 789 01 Zábřeh

datum zahájení provozu: ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
počet kontrolních linek: 1 kontrolní linka pro osobní automobily
počet kontrolních stání na kontrolní lince: 3 kontrolní stání
Technické vybavení stanice technické kontroly je stanoveno dle § 54 odst. 12 zákona
č. 56/2001 Sb., s odkazem na § 16 odst. 1, 4, 5 a 6 vyhlášky.
Stavební uspořádání stanice technické kontroly musí odpovídat požadavkům stanovených
dle ustanovení § 54 odst. 9 a 12 zákona č. 56/2001 Sb., s odkazem na § 17 vyhlášky.

III. obchodní společnosti Franotrans, s.r.o., IČO: 090 20 667, se sídlem Na Křtaltě
2219/37, 789 01 Zábřeh,

se podle § 57 zákona č. 56/2001 Sb. a čl. II odst. 3 zákona č. 193/2018 Sb.
vydává

OSVĚDČENÍ
k provozování stanice technické kontroly / STK / s evidenčním číslem

38.35
Provozovna: Na Křtaltě 2219/37, 789 01 Zábřeh
STK je oprávněna provádět technické prohlídky v tomto rozsahu:
Silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M1, N1, O1 a O2
„Stanice technické kontroly pro osobní automobily“,

Osvědčení se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnosti rozhodnutí o oprávnění, č. j.:
Dopr DS-5134/02-Ju ze dne 30. 09. 2002, vydané referátem dopravy a SH Okresního
úřadu Šumperk, a rozhodnutí o osvědčení č. j.: ODSH 6295/03 ze dne 25. 09. 2003,
vydané odborem dopravy a SH Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Účastníci řízení:
1. pan František Nosálek,
, IČO: 115
2219/37, 789 01 Zábřeh, zastoupen na základě plné moci
2. obchodní společnost Franotrans, s.r.o., IČO: 090 20 667, se sídlem Na Křtaltě
2219/37, 789 01 Zábřeh.
Odůvodnění
Dne 04. 06. 2021 bylo správnímu úřadu doručeno podání, obsahující společnou žádost
o odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly s evidenčním číslem 38.35,
adresa provozovny: Na Křtaltě 2219/37, 789 01 Zábřeh, a o udělení oprávnění
k provozování stejné stanice technické
něných podmínkách, kterou
podali žadatelé: a) pan František Nosálek,
, IČO: 115 76 685, se sídlem
Na Křtaltě 2219/37, 789 01 Zábřeh, a b) obchodní společnost Franotrans, s.r.o., IČO: 090
20 667, se sídlem Na Křtaltě 2219/37, 789 01 Zábřeh a společnou žádost
o vydání nového oprávnění a osvědčení k provozování STK 38.35 žadatele obchodní
společnost Franotrans, s.r.o., IČO: 090 20 667, se sídlem Na Křtaltě 2219/37, 789 01
Zábřeh.
Dle ustanovení § 59a zákona č. 56/2001 Sb. pokud je současně s žádostí o odnětí
oprávnění k provozování STK podle § 59 písm. c) doručena krajskému úřadu žádost
o udělení oprávnění k provozování stejné stanice technické kontroly při nezměněných
podmínkách podle § 56 odst. 1 právnickou nebo fyzickou osobou, na kterou provozovatel
hodlá převést provozování STK, krajský úřad rozhodne o obou žádostech ve společném
řízení. Podmínka podle § 54 odst. 3) se v takovém případě považuje za splněnou.
Vzhledem k tomu, že uvedené skutečnosti byly žadatelem splněny, krajský úřad vyhověl
žádosti a rozhodl o změně provozovatele STK ze stávajícího na nového provozovatele.
Podle přechodných ustanovení čl. II odst. 3 zákona č. 193/2018 Sb. je provozovatel STK
oprávněn podat příslušnému krajskému úřadu společnou žádost o vydání nového
oprávnění a osvědčení k provozování STK ve lhůtě do 4 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, kdy v žádosti vedle obecných náležitostí podle správního řádu musí být
uveden popis technického vybavení a stavebního uspořádání STK a údaje nezbytné pro
určení kapacity STK. Krajský úřad na základě společné žádosti nové oprávnění
a osvědčení k provozování STK vydá, jestliže nedojde ke zvýšení kapacity STK a žadatel
doloží splnění požadavků podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, na
a) odbornou způsobilost osob zajišťujících provozování stanice,
b) stavební uspořádání a technické a programové vybavení stanice vztahující se
k měření emisí a

c) vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro
provádění technických prohlídek, což žadatel doložil Příručkou jakosti STK č. 38.35
– vydání č. 8/2021 (dále jen „příručka jakosti“) a Profesními osvědčeními

což žadatel v daném případě splnil.
Příručkou jakosti byla dále doložena zpracovaná vnitřní organizační struktura s vymezením
odpovědnosti za STK, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění
prohlídek ve stanici.
Protokolem o závěrečné expertíze provedené firmou DEKRA CZ a.s. ze dne 20. 04. 2021
bylo doloženo, že stavební uspořádání a technické a programové vybavení STK vztahující
se k provádění měření emisí splňuje požadavky jednotlivých ustanovení § 16 a § 17
vyhlášky, je stavebně odděleno a situováno mimo kontrolní linku ve stávajícím areálu STK.
STK je označeno dle § 17 odst. 5 vyhlášky způsobem a v souladu s přílohou č. 9.
V rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly dle ustanovení
§ 56 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. se uvádí, druh stanice technické kontroly, adresa
provozovny stanice technické kontroly, počet kontrolních linek stanice technické kontroly
pro osobní automobily a pro užitkové automobily a počet kontrolních stání na jednotlivých
kontrolních linkách, technické vybavení stanice technické kontroly, stavební uspořádání
stanice technické kontroly a omezení provádění technických prohlídek pouze pro určitá
vozidla, jedná-li se o neveřejnou stanici technické kontroly.
Žadateli bylo uděleno oprávnění k provozování stanice technické kontroly rozhodnutím
Okresního úřadu Šumperk č. j.: Dopr DS-5134/02-Ju ze dne 30. 09. 2002 a osvědčení
k provozování stanice technické kontroly 38.35 krajským úřadem pod č.j.: ODSH 6295/03Vy ze dne 25. 09. 2003. Z obou těchto rozhodnutí je patrné, že druh stanice technické
kontroly pro osobní automobily dle § 14 písm. a) vyhlášky zůstal zachován, stejně jako
jedna kontrolní linka pro osobní automobily o 3 kontrolních stáních (protokol o závěrečné
expertíze ze dne 20. 07. 2021 zpracovaný společností DEKRA CZ a.s., IČ: 492 40 188).
Na základě výše uvedeného krajský úřad vyhověl žádosti žadatele a vydává oprávnění
k provozování STK 38.35 novému provozovateli včetně splnění podmínek stanovených
čl. II odst. 3) přechodných ustanovení zákona č. 193/2018 Sb.
Protože žadatel splnil podmínky pro společné řízení a bylo mu uděleno oprávnění
k provozování stanice technické kontroly, byly na základě této skutečnosti ověřeny
podmínky k provozování STK v souladu s § 19 odst. 1, 2, 3, 4 a 5 vyhlášky
č. 211/2018 Sb., tj. byla provedena kontrola stanovených dokumentů doložených při
podání společné žádosti, kdy se jednalo o:
-

Příručku jakosti STK č. 38.35 (vydání č. 8/2021)

-

Protokol o závěrečné expertíze od DEKRA CZ a.s. ze dne 20. 04. 2021

-

Soupisy měřidel STK a kalibrační listy

-

Kopie profesních osvědčení kontrolních techniků.

Vzhledem k tomu, že provozovatel splnil všechny ostatní stanovené podmínky a STK
odpovídá požadavkům stanoveným v zákoně č. 56/2001 Sb. a v prováděcí vyhlášce
č. 211/2018 Sb., pro provoz STK, vydal krajský úřad žadateli osvědčení k provozování
STK.
Udělení oprávnění a vydání osvědčení k provozování STK je zpoplatněno dle položky
č. 29 bod a) a č. 29 bod b) sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správním
poplatkem v celkové výši 3.500 Kč, skládajícím se z položek za 3000 Kč za udělení
oprávnění a 500 Kč za vydání osvědčení, kdy tento poplatek byl uhrazen dne 2. 7. 2021.
Současně musí krajský úřad s odkazem na čl. II odst. 6 zákona č. 193/2018 Sb.
konstatovat, že dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnosti rozhodnutí
o oprávnění, č. j.: Dopr DS-5134/02-Ju ze dne 30. 09. 2002, vydané referátem dopravy
a SH Okresního úřadu Šumperk, a rozhodnutí o osvědčení č. j.: ODSH 6295/03 ze dne
25. 09. 2003, vydané odborem dopravy a SH Krajského úřadu Olomouckého kraje.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení
k Ministerstvu dopravy, prostřednictvím Odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru
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