
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Na základě Vaší žádosti ve smyslu poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, obsahem které je požadavek o zaslání všech povolení vydaných v souvislosti s 
výstavbou logistického centra „AMAZON“ v Kojetíně, Vám Městský úřad Kojetín, odbor výstavby, ŽP a 
D, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon) sděluje následující: 
Na stavbu „Průmyslový park Kojetín“ byla stavebním úřadem Kojetín (věcně a místně příslušný 
obecný stavební úřad), vydána následující povolení a opatření : 

- Územní rozhodnutí č.j. MK4728/2020-VŽPD/Bo ze dne 20.7.2020 
- Změna územního rozhodnutí a stavební povolení č.j. MK13190/2020-VŽPD/Bo ze dne 

29.3.2021 
- Změna II územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením č.j. MK5450/2021-VŽPD/Bo 

ze dne 15.7.2021      
- Územní rozhodnutí č.j. MK7161/2021-VŽPD/Bo ze dne 27.8.2021     
- Změna III územního rozhodnutí č.j. MK9021/2021-VŽPD/Bo ze dne 3.11.2021   
- Oznámení o zahájení řízení Změna územního rozhodnutí IV a změna stavby před dokončením 

II č.j. MK2195/2022-VŽPD/Bo ze dne 15.2.2022   
 
Všechny výše uvedené písemnosti byly zveřejněny vyvěšením po dobu  nejméně 15 dnů na úřední 
desce na webových stránkách Města Kojetín www.kojetin.cz. V téže sekci, s odkazem „prohledávat 
včetně archivu,“ jsou i nadále veřejně dostupné. 
 
Stavebním úřadem Kojetín byla za účelem povolení uvedeného záměru, na základě žádosti 
stavebníka vydána další opatření, která nebyla doručována veřejnou vyhláškou. Z tohoto důvodu 
nejsou k dispozici na úřední desce a proto je stavební úřad přikládá jako přílohy. Jedná se o tyto 
dokumenty: 

- Souhlas podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., č.j. MK 11859/2020-VŽPD/Bo ze dne 1.12.2020 
- Územní souhlas č.j. MK5270/2021-VŽPD/Pt ze dne 17.5.2021 
- Souhlas podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., č.j. MK8659/2001-VŽPD/Bo ze dne 19.8.2021 
- Souhlas podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., č.j. MK9717/2021-VŽPD/Bo ze dne 4.10.2021 
- Územní souhlas č.j. MK10969/2021-VŽPD/Bo ze dne 2.11.2021 
- Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného záměru č.j. MK11885/2021-VŽPD/Bo ze 

dne 18.1.2022 
- Souhlas podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., č.j. MK13183/2021-VŽPD/Bo ze dne 20.12.2021  
- Územní souhlas č.j. MK2421/2022-VŽPD/Bo ze dne 3.3.2022 
- Územní souhlas č.j. MK3023/2022-VŽPD/Bo ze dne 14.3.2022  
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