Krajský urad Olomouckého kraje
IV

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40a

779 11 OLOMOUC
Č.j. KUOK/104591/2013
Sp.Zn. KÚOK/104534/2013/ODSH-SD/7624
Vyřizuje:
Tel:
Fax:
Ejman:

Bc. Trojan Ivanov
585 508 599
585 508 336

V Olomouci dne 06. 12. 2013
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Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen
,,správni úřad“), jako příslušný orgán státní správy podle § 80 a § 54, odst. 3, 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 zprovozu
vozidla), ve znění zákona čí. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
“Zákon”), na základě žádosti právnické osoby STK centrum Olomouc S. r. O., provozující
STK 38.43, S

mění a doplňuje
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k provozování stanice technické kontroly
právnické osobě:
sídlo podnikání:

lCO:

STK centrum Olomouc s r.o.,
Bartultovice 86, 793 99 Vysoká

285 70 626

pro silniční motorová a přípojné vozidla kategorií L, M1, N1, O1 a O2 podle § 15,
písm. a) vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí (dále jen
,,vyhláška č. 302/2001 Sb.“) - stanice technické kontroly o 3 kontrolních linkách, každá
o, třech kontrolních stáních.
Adresa provozovny stanice technické kontroly (dálen jen ,,STK“):
Smetanova 192, 772 00 Olomouc - Hodolany.
Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí se mění a doplňuje rozhodnutí o udělení
oprávnění k provozování STK č.j. ODSH 2199/04 - Su, ze dne 1. 4. 2004.
Odůvodnění:
Dne 21. 11. 2013 oznámila právnická osoba STK centrum Olomouc s.r.o., se sídlem
podnikání Bartultovìce 86, 793 99 Vysoká, správnímu úřadu změnu sídla společnosti.
Původní sídlo společnosti Brantice 359, 793 93 Brantice se mění na Bartultovice 86, 793

99 Vysoká. Správní úřad ztohoto důvodu vydal dne 6. 12. 2013 rozhodnutí o změně
oprávnění k provozování STK. Vzhledem ke skutečnosti, že kvydání tohoto oprávnění
dochází pouze Z důvodu změny sídla provozovatele STK, dopravní úřad nové podmínky
STK nestanovuje.

Poučení O odvolání:
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.
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lng Ladıslav Ruzıcka
vedoucí odboru
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na vědomí: Ministerstvo dopravy ČR

Za změnu rozhodnutí o vydání oprávnění k provozování Stanice technické kontroly se
dle položky 29, písmeno e), zák. č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, vyměřuje poplatek 200,- Kč.
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