
 

 

Městský úřad Kojetín 
Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 
 
Č.j.: MK10969/2021-VŽPD/Bo                                                                       Kojetín, dne 2. listopadu 2021 
Spis č.: 1171/2021 
 

Vyřizuje: Jana Bosáková 
 

Tel.: 581277473 
E-mail: vzpd@radnice.kojetin.cz 

 

 

Accolade CZ 43, s.r.o., člen koncernu, IČO 07398573 

Sokolovská č. p. 394/17 

Karlín 

186 00  Praha 86 

 

 

v zastoupení RotaGroup a.s., IČO 27967344, Na nivách č. p. 956/2, Michle, 141 00  Praha 41 

 

 

Územní souhlas 
Dne 5.10.2021 Accolade CZ 43, s.r.o., člen koncernu, IČO 07398573, Sokolovská č. p. 394/17, 
Karlín, 186 00  Praha 86, v zastoupení RotaGroup a.s., IČO 27967344, Na nivách č. p. 956/2, 
Michle, 141 00  Praha 41 (dále jen „oznamovatel“) podal oznámení záměru: 

"Průmyslový park Kojetín" 

zařízení staveniště 

inženýrské sítě (přípojky) 

(dále jen „záměr“) na pozemku p.č. 1302, 6582/21, 6587/1, 6587/2, 6601/9, 6601/10, 6601/11, 
6601/12 v katastrálním území Kojetín. 

MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d), 
posoudil podle ustanovení § 96 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů oznámený záměr a na základě tohoto posouzení, podle § 96 odst. 4 stavebního zákona 
vydává 

územní souhlas. 

 

 

 

 



 

 

Záměr obsahuje: 

Předmětem územního souhlasu je projekt inženýrských sítí – přípojek k objektům zařízení 
staveniště pro stavbu „Průmyslový park Kojetín“. 

Vedení VN: 

Vedení VN bude připojeno na stávajícím sloupu, který se nachází na pozemku p.č. 6601/9. Kabel 
VN je dále veden k nové trafostanici v délce 230,7 m. Jedná se o vedení uložené v zemi. 

Vedení NN: 

Od trafostanice jsou vedeny rozvody NN k vrátnici a jednotlivým buňkám. Z objektu trafostanice je 
připraven také vývod NN pro stavbu. Jedná se o vedení uložené v zemi. 

Vodovod: 

Zásobování bunkovišť a vrátnice pitnou vodou je zajištěno řady „VP1“ a „VP2“. Nově navržené 
řady jsou dimenze d32x2,0, PE100. Napojovacím bodem pitného vodovodu je uzávěr na již 
provedeném potrubí. 

Splašková kanalizace: 

Odpadní voda z buňkoviště bude odváděna pomocí gravitačních stok do centrální čerpací šachty, 
ze které bude proveden výtlak o dimenzi d63x3,8, PE100, který bude zaústěn do stávající šachty 
splaškové kanalizace. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

p.č. 1302, 6582/21, 6587/1, 6587/2, 6601/9, 6601/10, 6601/11, 6601/12 v katastrálním území 
Kojetín. 

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

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše 

- poměry v území se podstatně nemění 

- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Územní souhlas lze, podle § 96 odst. 1 stavebního zákona, vydat v případech záměrů, pro které: 

- není vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Podmínka § 96 odst. 2 stavebního zákona je splněna, protože se jedná o: 

- stavební záměr uvedený v § 103 stavebního zákona. 

Podmínky § 96 odst. 3 stavebního zákona byly žadatelem splněny. 

K uvedenému záměru vydali koordinované závazné stanovisko, vyjádření, stanovisko tyto dotčené 
orgány a účastníci řízení: 

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí č.j. 
MMPr/188263/2021/STAV/ZP/KoK ze dne 4.10.2021 

- Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, Odbor informačních a komunikačních 
technologií č.j. KRPM-1114-89/ČJ-2021-1400IT-OPP ze dne 23.9.2021 

- ČEZ Distribuce, a.s. zn. 111617381 ze dne 28.5.2021 a zn. 0101600598 ze dne 14.9.2021 

Ostatní vlastníci inženýrských sítí nejsou na základě svých písemných vyjádření záměrem dotčeni. 



 

 

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 výše uvedených skutečností stavební úřad vydal územní 
souhlas s umístěním stavby. 

 

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 v době jeho platnosti započato s využitím území pro 
stanovený účel, protože se jedná o případ, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává. 

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.  

Proti územnímu souhlasu se nelze odvolat.  

Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy 
územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni 
nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.  
 
 
 
 

Jana Bosáková 

referent odboru výstavby, ŽP a D 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) se předepisuje ve výši 500,- Kč sazebníku správních poplatků. 

 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

Město Kojetín, Masarykovo náměstí č. p. 20, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín 

Datová schránka: 

RotaGroup a.s., Na nivách č. p. 956/2, Michle, 141 00 Praha 41, DS: PO, 78hx792 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy 

 

Dotčené orgány: 

Datová schránka: 

Magistrát města Přerova odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská č. p. 709/34, 750 11 Přerov, DS: OVM, 
etwb5sh 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, 
6jwhpv6 
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