Krajsky úřad Olomouckého kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40a
779 11 OLOMOUC
C.j. KUOK/55374/2013
Sp.zn. KÚOK/30480/2013/ODSH-SD/7624
Vyřizuje:
Tel:
Fax:
E-mail:

Bc. Trojan Ivanov
585 508 599
585 508 336
t.ivanov@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 19. 6. 2013

ROZHO
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, v přenesené
působnosti, jako příslušný správní orgán dle § 54 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb.
o podmínkách provozu 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.)

uděluje
dle ustanovení § 54 odst. 3 zák. č. 56/2001 Sb.

Právnické osobě:
IČO:
Sídlo podnikání:

Pro - Truck servis Olomouc s.r.o.,
286 47 971

Pode Mlýnem 763/11, Olomouc

OPRÁVNĚNI
k provozování stanice technické kontroly / STK /
pro zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, OT1, OT2, OT3 a OT 4
podle § 15 písm. d) vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí
vozidel (dále jen vyhláška č. 302/2001 Sb.).
Adresa provozovny:

Pode Mlýnem 763/11, 779 00 Olomouc

Předpokládaný termín zahájení provozu: 30. 9. 2013

Technické prohlídky traktorů a jejich přípojných vozidel budou prováděny v areálu
provozovny na adrese Pode Mlýnem 763/11, 779 00 Olomouc. Pro potřeby provádění
technických prohlídek musí být splněny následující podmínky:
1. V prostoru provádění technických prohlídek bude zřízen zkušební úsek určený
k provádění jízdní zkoušky účinků brzd. Tento zkušební úsek musí splňovat
následující parametry:
• Minimální délka přímého zkušebního úseku musí být 60 m, není - li zkušební úsek
ukončen pevnou překážkou; pokud je zkušební úsek ukončen ve směru prováděné
jízdní zkoušky pevnou překážkou, nesmí být jeho celková délka kratší než 80 m.
• Šířka přímého zkušebního úseku musí být minimálně 4 m, podélný a příčný sklon
zkušebního úseku maximálně 2%.
2.

Dále provozovatel STK musí v místě areálu STK disponovat těmito prostory:
* kancelář přijmu s přímou telefonní linkou, osobním počítačem vybaveným v souladu
s § 14 odst. 5 vyhlášky 302/2001 Sb., sociálním zařízením pro pracovníky
a návštěvníky,
♦ vhodně situovanými parkovacími plochami pro traktory přistavovanými k technické
prohlídce,
* zastřešeným prostorem (přístřeškem) o délce minimálně 15 m a šířce minimálně
3,5 m pro provádění kontrolních úkonů na stojícím vozidle.

3.

Na výše uvedené místo musí být vypracován posudek v rámci závěrečné expertízy
podle § 17 odst. 1 vyhlášky 302/2001 Sb.

4.

Stanice technické kontroly pro traktory musí být vybavena předepsaným schváleným
vybavením dle ustanovení § 11 odst. 3 vyhlášky 302/2001 Sb.

5.

Před zahájením provozu STK požádá provozovatel o vydání osvědčení ve smyslu
§ 57 zákona č. 56/2001 Sb.

6.

Ke dni zahájení provozu musí být stanice technické kontroly označena podle
ustanovení § 18 odst. 3 vyhlášky č. 302/2001 Sb.

7.

Žadatel o oprávnění k provozování STK nesmí být právně ani ekonomicky spjat
s výrobou, prodejem nebo opravou vozidel nebo jejich součástí tak, že současně
provozuje výrobu nebo opravy vozidel nebo jejich součástí, pro něž se vydává
oprávnění k provozování STK. Jedná se o vozidla kategorie T, OT1, OT2, OT3 a OT4.
Podmínka musí být dodržena po celou dobu provozování STK.

8.

Provozovatel STK předloží Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podle ustanovení
§ 17 odst. 2 vyhlášky č. 302/2001 Sb., protokoly o závěrečné expertíze a výsledku
metrologické kontroly, kopie osvědčení kontrolních techniků a kopii kolaudačního
rozhodnutí ve lhůtě nejpozději do 30 dnů před plánovaným zahájením činnosti.

9.

Provozovatel STK je povinen umožnit pověřeným pracovníkům příslušného správního
orgánu ve smyslu § 81 odst. 1 zákona 56/2001 Sb., provést kontrolu dodržování
ustanovení citovaného zákona a vyčlenit pracovníka, který bude pracovníkům,
provádějícím kontrolu po celou dobu plně k dispozici.

10. V případě požadavku na provádění technických prohlídek mobilním způsobem mimo
areál STK musí provozovatel požádat Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor

dopravy a silničního hospodářství o schválení dalšího místa pro provádění těchto
prohlídek.
Takové místo musí splňovat výše uvedené požadavky na zkušební úsek, musí
splňovat podmínky stanovené příslušným obecním úřadem, hygienickou službou
a Policií ČR a musí být na území Olomouckého kraje. Využití místa jako zkušebního
úseku musí být předem odsouhlaseno vlastníkem příslušného pozemku.
Odůvodnění:
Na základě předložené žádosti a posouzením předložených dokumentů dospěl správní
orgán k závěru, že jsou splněny veškeré podmínky pro udělení oprávnění k provozování
stanice technické kontroly pro traktory mobilním způsobem stanovené zákonem
č. 56/2001 Sb. a vyhláškou 302/2001 Sb. v prostoru areálu provozovny se sídlem
Pode Mlýnem 763/11, 779 00 Olomouc.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení
k Ministerstvu dopravy ČR a to podáním učiněným u Odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

I
vedoucí odboru dopravy

Rozhodnutí obdrží:
Pro - Truck servis Olomouc s. r. o., Pode Mlýnem 763/11, Olomouc
Na vědomí:
Ministerstvo dopravy ČR
Za vydání rozhodnutí k oprávnění k provozování Stanice technické kontroly
se dle položky 29 písmeno a) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, vyměřuje poplatek 3 000,- Kč. Tento poplatek bude uhrazen před
převzetím rozhodnutí.

servis

Pro-Truck servis Olomouc s.r.o.

Pode Mlýnem 11/763, 779 00 Olomouc
IČ: 28647971
®
DIČ: CZ28647971

*•$ v.í'■/>■».
.V :

..J V-X.

.

3 r

■ -i

