Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 28. 2. 2018 bylo poskytnutí následující informace:
1) kopie dokumentu - expertízy provedené dne 21. 11. 2012, kterou společnost
STK Centrum Olomouc s.r.o. doložila odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje své oznámení o změně
stavebního uspořádání, resp. technického vybavení STK oproti stavu v době
vydání osvědčení s tím, že bude provozovat další kontrolní linku;
2) kopie dokumentů, které byly po obdržení sdělení ze dne 21. ledna 2013
odborem dopravy a silničního hospodářství KÚ Olomouckého kraje vydány,
tedy kopií dokumentů, kterými bylo ověřeno plnění podmínek k provozování
stanice technické kontroly o třech kontrolních linkách o třech kontrolních
stáních;
3) kopie dokumentu kalibrace měřidel umístěných na třech kontrolních stáních na
třech kontrolních linkách;
4) kopie kolaudačního rozhodnutí o změně stavebního uspořádání;
5) kopie rozhodnutí o změně oprávnění č.j. ODSH 2199/04 Su ze dne 1. 4. 2004
k provozování STK o třech kontrolních linkách o třech kontrolních stáních;
6) kopie dokumentu, na základě kterého přešlo oprávnění provozovat STK ze
společnosti STK Centrum Olomouc s.r.o. na společnost DIZIONARIO s.r.o.,
který musel být nepochybně Krajskému úřadu Olomouckého kraje v
souvislosti s vydáním rozhodnutí č.j. KUOK/11667/2017 ze dne 27. 11. 2017
předložen.
Poskytnutá informace:
Ad 1)

Kopii dokumentu zasíláme v příloze.

Ad 2)

Plnění podmínek k provozování stanice technické kontroly o třech kontrolních
linkách, každá o třech kontrolních stáních, bylo po obdržení Oznámení ze
dne 21. 1. 2013 ověřeno na základě předloženého protokolu o Závěrečné
expertíze pro provozování STK ze dne 21. 11. 2012 a na základě
předloženého Osvědčení o kalibraci (ověření) měřidel STK č. 2012/109 ze
dne 21. 11. 2012 (zasíláme v příloze - viz odpověď k bodu 1) a 3)), tj. bylo
postupováno v souladu s § 17 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. (dále jen „zákon“), účinného
v době podání Oznámení učiněného dne 21. 1. 2013.
Oznámení (včetně protokolu o Závěrečné expertíze pro provozování STK ze
dne 21. 11. 2012 a Osvědčení o kalibraci (ověření) měřidel STK č. 2012/109
ze dne 21. 11. 2012) Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a

silničního hospodářství (dále také „úřad“) po ověření plnění podmínek
k provozování stanice technické kontroly o třech kontrolních linkách, každá o
třech kontrolních stáních, vzal na vědomí a založil do spisu, tj. postupoval
v souladu § 80 zákona účinného v době podání Oznámení učiněného dne
21. 1. 2013, kdy zákon neukládal o takové změně vydat rozhodnutí.
Ad 3)

Kopii dokumentu zasíláme v příloze.

Ad 4)

Dle § 17 zákona účinného v době podání Oznámení učiněného dne
21. 1. 2013 v případě nové stavby stanice technické kontroly nebo změny
stavby provedené za účelem užívání stavby k provádění technických
prohlídek předloží provozovatel stanice technické kontroly krajskému úřadu i
kopii kolaudačního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že nová linka byla
vybudována v hale původní STK 38.36 a využívá její zázemí, nebylo nutné
kolaudační rozhodnutí předkládat.

Ad 5)

Při přijetí Oznámení ze dne 21. 11. 2013 postupoval úřad dle odpovědi
uvedené v bodě 2).
Změnu na stanici technické kontroly o 3 kontrolních linkách, každá o třech
kontrolních stáních, uvedl dopravní úřad až ve výroku rozhodnutí č.j.
KUOK/104591/2013 ze dne 6. 12. 2013, kterým bylo měněno a doplněno
rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly č.j. ODSH
2199/04 Su ze dne 1. 4. 2004 z důvodu změny sídla provozovatele STK.
Kopii rozhodnutí č.j. KUOK/104591/2013 ze dne 6. 12. 2013 zasíláme
v příloze.

Ad 6)

Kopii dokumentů zasíláme v příloze, a to žádost – Oznámení o změně firmy
doručené na Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního
hospodářství dne 20. 12. 2013 a rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého
kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství č.j. KUOK/3448/2014 ze dne
10. 1. 2014 týkající se změny údajů provozovatele STK.
Při kontrole spisové dokumentace bylo zjištěno, že ve výroku předmětného
rozhodnutí byl nesprávně uveden údaj o stanicích technické kontroly „stanice
technické kontroly o 3 kontrolních linkách, každá o čtyřech kontrolních
stáních“, proto bylo Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem dopravy
a silničního hospodářství vydáno opravné rozhodnutí pod č.j.
KUOK/43720/2017 ze dne 25. 4. 2017, kterým se část výroku rozhodnutí č.j.
KUOK/3448/2014 ze dne 10. 1. 2014 mění na „stanice technické kontroly o 3
kontrolních linkách, každá o třech kontrolních stáních“. V příloze zasíláme i
toto opravné rozhodnutí.

V přiložených kopiích dokumentů byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
anonymizovány osobní údaje.
Informaci zpracoval: Dne 14. 3. 2018, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní
a správních činností, oddělení právní
Počet listů: 1
Počet příloh: 6
Počet listů/svazků příloh: 8

