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Městský úřad Kojetín 
Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 
Č.j.: MK5270/2021-VŽPD/Pt          Kojetín, dne 17. května 2021 
Spis č.: 576/2021 

Vyřizuje: Ptáček Bohumil, Ing. 

Tel.: 581277472 
E-mail: b.ptacek@radnice.kojetin.cz 

 

 

 
Accolade CZ 43, s.r.o., IČ: 07398573, člen koncernu,  

Sokolovská č.p. 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín 

v zastoupení na základě plné moci 

RotaGroup a.s., IČ: 27967344, Na Nivách č.p. 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle 

 

 

 

Územní souhlas  
 
Dne 12.5.2021 podala Accolade CZ 43, s.r.o., IČ: 07398573, člen koncernu, Sokolovská č.p. 394/17, 

186 00 Praha 8 - Karlín v zastoupení na základě plné moci RotaGroup a.s., IČ: 27967344, Na 

Nivách č.p. 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle žádost o vydání územního souhlasu pro stavbu:   

SO.19 – Přeložka kanalizační stoky – Průmyslový park Kojetín na pozemcích p.č. 1303, p.č. 1330/1, 

p.č. 6610, p.č. 6611, p.č. 6612, p.č. 6613, p.č. 6614, p.č. 6615, p.č. 6616, p.č. 6617, p.č. 6618, 

p.č. 6619, p.č. 6620, p.č. 6621, p.č. 6622, p.č. 6623, p.č. 6624, p.č. 6625, p.č. 6626, p.č. 6627, 

p.č. 6628, p.č. 6629, p.č. 6630, p.č. 6631, p.č. 6632, p.č. 6633, p.č. 6634, p.č. 6635, p.č. 6636, 

p.č. 6637, p.č. 6638/1, p.č. 6638/2, p.č. 6639, p.č. 6640, p.č. 6641, p.č. 6642, p.č. 6643, p.č. 6644, 

p.č. 6645, p.č. 6646, p.č. 6647, p.č. 6648, p.č. 6649, p.č. 6650 a p.č. 6651 v katastrálním území 

Kojetín. 

MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona žádost o územní souhlas a 

na základě tohoto posouzení, podle ustanovení § 96 stavebního zákona vydává 

územní souhlas s umístěním stavby: 

SO.19 – Přeložka kanalizační stoky – Průmyslový park Kojetín na pozemcích p.č. 1303, p.č. 1330/1, 

p.č. 6610, p.č. 6611, p.č. 6612, p.č. 6613, p.č. 6614, p.č. 6615, p.č. 6616, p.č. 6617, p.č. 6618, 

p.č. 6619, p.č. 6620, p.č. 6621, p.č. 6622, p.č. 6623, p.č. 6624, p.č. 6625, p.č. 6626, p.č. 6627, 

p.č. 6628, p.č. 6629, p.č. 6630, p.č. 6631, p.č. 6632, p.č. 6633, p.č. 6634, p.č. 6635, p.č. 6636, 

p.č. 6637, p.č. 6638/1, p.č. 6638/2, p.č. 6639, p.č. 6640, p.č. 6641, p.č. 6642, p.č. 6643, p.č. 6644, 

p.č. 6645, p.č. 6646, p.č. 6647, p.č. 6648, p.č. 6649, p.č. 6650 a p.č. 6651 v katastrálním území 

Kojetín, dle navrženého záměru. 
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Popis stavby: 

Projekt řeší vybudování přeložky stávající stoky jednotné kanalizace v obci Kojetín. Stávající 

betonová stoka jednotné kanalizace DN 800 (Sběrač F) bude přerušena v délce přibližně 380 m a 

bude přeložena jižním směrem od stávající stoky. Přeložka jednotné kanalizace bude napojena na 

stávající stoku DN 800 BE na pozemku p.č. 6650 v nové přechodové šachtě. Přeložka bude 

ukončena na pozemku p.č. 1303 a bude v nové přechodové šachtě napojena na stávající stoku 

DN 800 BE. Celková délka přeložky bude 432,90 m. Rozvody kanalizace budou 

z polymerbetonového potrubí umístěného v zemi. Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce a bude 

řádně obsypáno pískem a zásyp bude zhutněn po vrstvách. Potrubí bude ukládáno do výkopu, který 

bude od hloubky 1,5 m pažen nebo svahován. Uloží se na pískový podsyp a po vyrovnání sklonu se 

v celé ploše obsype pískem. Další zásyp bude proveden z vytěžené zeminy a bude hutněný po 

vrstvách. Minimální hloubka uložení, vzdálenosti při souběhu a křížení jednotlivých sítí musí být 

v souladu s ČSN 73 6005 a v souladu s technickými podmínkami konkrétního dodavatele potrubí. 

Šachty jsou navrženy jako betonové monolitické (z betonu C25/30) obdélníkového půdorysu. 

Za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle projektové dokumentace a 

proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 

technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí odpovídá projektant v souladu s 

ustanovením § 159 odst. 2 stavebního zákona, v platném znění. 

Vyjádření jednotlivých správců sítí a ostatních účastníků řízení jsou součástí dokumentace. Při 

provádění prací budou požadavky správců inženýrských sítí, týkající se této stavby, dodrženy. 

Před zahájením výkopových prací je nutné nechat vytýčit a zabezpečit všechna dotčená podzemní 

vedení sítí. V místě předpokládaného křížení nebo souběhu sítí provádět výkop opatrně ručně. 

 
Záměr splňuje podmínky podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona: 

a) je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, 

b) poměry v území se podstatně nemění, 

c) záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) jedná se o stavební záměr uvedený v § 103 odst.1 písm. e) bod 10 

Z výše uvedeného vyplývá, že se nejedná o záměr, u něhož by došlo k naplnění důvodů uvedených 

v ustanovení § 96 odst. 5 stavebního zákona, kdy je stavební úřad povinen rozhodnout o provedení 

územního řízení. Na základě toho stavební úřad vydal územní souhlas s umístěním stavebního 

záměru. 

 

Poučení: 

Územní souhlas platí, podle § 96 odst. 8 stavebního zákona, 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu 

platnosti nelze prodloužit. 

Územní souhlas nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno 

pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních 

právních předpisů nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro 

stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává nebo vzniklo-li 

na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v 

době platnosti právo stavební záměr realizovat nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy 
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nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a 

tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. 

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Územní souhlas lze přezkoumat 

v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Bohumil Ptáček  
referent odboru výstavby, ŽP a D 

 

 

 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle 

položky 17 odst.1, písm. e) ve výši 500,- Kč, sazebníku správních poplatků, byl uhrazen dne 14.5.2021. 

 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

(datová schránka) 

Accolade CZ 43, s.r.o., IČ: 07398573, člen koncernu, Sokolovská č.p. 394/17, 186 00 Praha 8 – Karlín v zastoupení na 

základě plné moci RotaGroup a.s., IČ: 27967344, Na Nivách č.p. 956/2, 141 00 Praha 4 – Michle, DS: 78hx792 

SOLAR 6 s.r.o., Pobřežní č.p. 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, DS: 5y428m3 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, DS: jfyvg6t 

Česká republika – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno 2, DS: m49t8gw 

 

(dotčené orgány) 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská č.p. 34, 750 11 Přerov, DS: etwb5sh 
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