KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova č. 40a
779 11 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,
jako příslušný dopravní úřad dle § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
silniční dopravě) s odkazem na ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, poskytuje žadateli o udělení koncese
POUČENÍ
o povinnostech usazení stanovených mu v § 9 odst. 4 zákona o silniční dopravě, jímž je
stanoveno, že „podnikatel v silniční dopravě je dále povinen před zahájením
provozování dopravy sdělit dopravnímu úřadu počet vozidel, se kterými bude
provozovat dopravu, jejich státní poznávací značku České republiky, největší povolenou
hmotnost, celkový počet míst k přepravě osob včetně řidiče, tovární značku a obchodní
označení a nahlásit do 30 dnů od vzniku rozhodné skutečnosti každou změnu v těchto
údajích“.
Nesplnění výše uvedené podmínky stanovené rovněž Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) 1071/2009 v článku 3 odst. 1 písm. a) s odkazem na jeho čl. 5
písm. b), jímž je stanoveno, „potom, co je oprávnění uděleno, mít k dispozici jedno nebo
více vozidel, buď vlastních, nebo například na základě smlouvy o splátkovém prodeji,
smlouvy o pronájmu nebo leasingové smlouvy, která jsou registrována nebo jinak
uvedena do provozu v souladu s právními předpisy tohoto členského státu“, je pak
důvodem pro postup dle § 35b odst. 4 písm. b) bod. 2), zákona o silniční dopravě, tedy
dopravní úřad podá příslušnému živnostenskému úřadu Návrh na zrušení nebo změnu
koncese.
Po udělení koncese musí tedy mít dopravce k dispozici nejméně jedno vozidlo, se
kterým bude dopravu provozovat – a to nejpozději ve lhůtě nepřesahující 3 měsíce.
Já níže podepsaný žadatel o udělení koncese ……………………………………………….,
jednající za právnickou osobou/fyzickou osobu podnikající ………………………………...,
podnikající pod IČ _ _ _ _ _ _ _ _, beru na vědomí výše uvedené poučení
o právních následcích nesplnění podmínek usazení stanovených zákonem o silniční
dopravě a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 1071/2009.

V………………………., dne…………………………
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