
 

 

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm 
odbor výstavby a územního plánování 

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Č.j.: OVÚP/27843/2019/jbartos /spis 6029/2019 Frenštát pod Radhoštěm, dne 13. listopadu 2019 

Oprávněná úřední osoba: Jaromír Bartoš 

tel.:556833239, e-mail.: jaromir.bartos@mufrenstat.cz 

 

Stavebník: 

Panorama Real s.r.o., IČO 25825054, B. Martinů č.p. 1885, 741 01  Nový Jičín 1 
 

 

R OZHODNU TÍ   
O  P R O D L O U Ž E N Í  D O B Y  T R V Á N Í   

Z K U Š E B N Í H O  P R O V O Z U  S T A V B Y  

 

Dne 16.10.2019 podala společnost Panorama Real s. r. o., B. Martinů č. p. 1885, 741 01 Nový 

Jičín 1, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Liborem Chromčákem žádost o prodloužení 

povolení zkušebního provozu stavby: „Účelová komunikace“ na pozemku pozemková parcela 

číslo 1595/15 v k. ú. Tichá na Moravě,  pro  kterou odbor výstavby a územního plánování 

Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm vydal dne 03.04.2012 stavební povolení pod Čj.: 

OVÚP/20367/2014/sstok/spis4061/2014 ze dne 11. listopadu 2014.  

Dne 26.09.2016, Čj:.OVÚP/22762/2017/jbartos /spis 4434/2017 Odbor výstavby a územního 

plánování Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic 

II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný podle 

ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zák. č.13/1997 Sb.“) vydal rozhodnutí k zahájení zkušebního 

provozu na dobu 12 měsíců od nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. Toto rozhodnutí nabylo 

právní moci 22.10.2016. O prodloužení zkušebního provozu bylo požádáno 02.10.2017, č.j.: 

OVÚP/22762/2017/jbartos /spis 4434/2017. Na základě této žádosti byl zkušební provoz 

prodloužen do 31.12.2019. 

 

Speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných 

účelových komunikací příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona číslo 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č.13/1997 Sb.“) a jako 

věcně a funkčně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) stavebního 

zákona a § 16 zákona č.13/1997 Sb., vydává společnosti Panorama Real s. r. o., B. Martinů č. p. 

1885, 741 01  Nový Jičín 1, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Liborem Chromčákem, podle § 

124 odst. 1 stavebního zákona, 

rozhodnutí 

o prodloužení doby trvání zkušebního provozu stavby - „Účelová komunikace“ na pozemku 

pozemková parcela číslo 1595/15 v k. ú. Tichá na Moravě, před vydáním kolaudačního souhlasu. 
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Doba trvání zkušebního provozu se prodlužuje do 31.12.2021. 

 

Podmínky č. 2 a 3 uvedené v rozhodnutí o povolení zkušebním provozu stavby ze dne 

26.09.2016, Čj.: OVÚP/22762/2017/jbartos /spis 4434/2017, zůstávají nadále v platnosti. 

 

Předmětem zkušebního provozu je : 

„Účelová komunikace“ na pozemku pozemková parcela číslo 1595/15 v k. ú. Tichá na 

Moravě. 

 

Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, je:  

 

fa Panorama Real s. r. o., B. Martinů č. p. 1885, 741 01 Nový Jičín 1, zastoupená jednatelem 

společnosti Ing. Liborem Chromčákem 

Odůvodnění 

 

Dne 16.10.2019 podala společnost Panorama Real s. r. o., B. Martinů č. p. 1885, 741 01  Nový 

Jičín 1, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Liborem Chromčákem žádost o prodloužení 

povolení zkušebního provozu stavby: „Účelová komunikace“ na pozemku pozemková parcela 

číslo 1595/15 v k. ú. Tichá na Moravě, pro kterou stavební úřad vydal dne vydal dne 03.04.2012 

stavební povolení pod Čj.: OVÚP/20367/2014/sstok/spis4061/2014 ze dne 11. listopadu 2014. Dne 

26.09.2016, Čj:. OVÚP/22762/2017/jbartos /spis 4434/2017 Odbor výstavby a územního plánování 

Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. 

třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný podle ustanovení 

§ 40 odst. 4 písm. a) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zák. č.13/1997 Sb.“) vydal rozhodnutí k zahájení zkušebního provozu na dobu 

12 měsíců od nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 

22.10.2016. Dne 02.10.2017 2016 podala společnost Panorama Real s. r. o., B. Martinů č. p. 1885, 

741 01 Nový Jičín 1, zastoupená Jindřiškou Luchesi, dat. nar. 04. 09. 1973 ,  6. května č. p. 51, 744 

01  Frenštát pod Radhoštěm  žádost o prodloužení povolení zkušebního provozu stavby, který byl 

prodloužen do 31.12.2019. 

O prodloužení doby trvání zkušebního provozu požádala společnost Panorama Real s. r. o., 

z důvodu výstavby a napojování přípojek inženýrských sítí z rodinných domů do tělesa 

komunikace. 

Dle ustanovení § 124 odst. 2 stavebního zákona je účastníkem řízení stavebník, společnost 

Panorama Real s. r. o., který je zároveň vlastníkem předmětné stavby. 

Dle ustanovení § 124 odst. 1 stavebního zákona lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí  

o prodloužení doby trvání zkušebního provozu. Stavební úřad posoudil podanou žádost a rozhodl 

tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

 

Poučení 
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Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního 

plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, podáním 

učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 

jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 

účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, 

v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 

výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části odůvodnění je nepřípustné (dle § 

82 odstavec 1 a 2 správního řádu). 

 

 

 

 

Ing. Jiří Studený 

vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

 

Doručí se : 

Datová schránka: 

• Panorama Real s.r.o., B. Martinů č.p. 1885, 741 01 Nový Jičín 1, DS: PO, jx5sawh 

Dotčené orgány: 

Doporučeně : 

• Městský úřad Frenštát p.R., odbor ŽP - orgán odpadového hospodářství, nám. Míru č.p.1, 

Frenštát p.R., 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

• Městský úřad Frenštát p.R., odbor ŽP - orgán ochrany ZPF, nám. Míru č.p.1, Frenštát p.R., 

744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Datová schránka: 

• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín, Zborovská 

č.p.5, 741 11 Nový Jičín, DS: OVM, spdaive 

• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje územní pracoviště Nový Jičín, 

Štefanikova č.p.9, 741 01 Nový Jičín 1, DS: W8pai4f 

• Policie České republiky, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín, 

DS: OVM, n5hai7v 
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