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xxxxxxxxxxxxxxx 
Magistrát města Olomouce                                     
Odbor živnostenský                                    
779 11 Olomouc, Hynaisova 10                                    
 
V Olomouci dne 16. 3. 2021  
 
Spis. zn.:  S-SMOL/073399/2021/OZIVN 

Č.j.:  SMOL/074296/2021/OZIVN/KON/Hal 

Poskytnutí informací dle zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
k žádosti ze dne 11. 3. 2021  
 
Dne  16. 3. 2021   obdržel zdejší úřad Vaši žádost, ve které požadujete poskytnutí informací  
k podnikající fyzické osobě:  xxxxxxxx, adresa sídla xxxxxxxxxxx, IČO xxxxxxxx.  
 
K bodu 1) této žádosti Vám sdělujeme, že v rámci živnosti s předmětem podnikání: „Silniční  
motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – 
nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“  je možné vykonávat 
souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí a zvířat silničními motorovými vozidly 
nebo jízdními soupravami pro cizí potřebu, jakož i přemísťování silničních motorových 
vozidel nebo jízdních souprav samotných po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a 
veřejně přístupných účelových komunikací a   volném  terénu.  Činnost spočívající 
v provozování parkovišť pod uvedené živnostenské oprávnění nespadá.   
Tuto činnost je možné při  naplnění znaků živnosti dle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,  (dále jen „živnostenský zákon“),   
tzn. soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem zisku  
provozovat v rámci živnosti volné s předmětem podnikání: „Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“  – obor živnosti č. 52 Skladování balení 
zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě. Tento obor nemusí mít 
podnikatel v živnostenském rejstříku vyznačen, pro provozování činnosti postačuje, že je 
držitelem shora uvedeného živnostenského oprávnění k živnosti volné.  Při nenaplnění znaků 
živnosti,  se pak nejedná o činnost vykonávanou v režimu živnostenského zákona.   
          
K bodu 2)  žádosti Vám sdělujeme, že před živnostenským úřadem není vedeno řízení 
ohledně schválení provozovny podnikatele.  Dle ustanovení § 17 odst. 3 živnostenského 
zákona  je podnikatel povinen živnostenskému úřadu pouze oznámit předem provozování 
živnosti v provozovně. Dále je také mimo jiné  povinen  dle § 17 odst. 4 živnostenského 
zákona zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování  živnosti podle zvláštních 
právních předpisů.  Plnění povinností vztahujících se k provozovně (obecně § 17 
živnostenského zákona)  pak zdejší úřad kontroluje v rámci nařízené živnostenské kontroly.    
 


