
 

 

0Městský úřad Kojetín 
Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j.: MK11885/2021-VŽPD/Bo                                                                          Kojetín, dne 18. ledna 2022 

Spis č.: 356/2022 

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 

 

 

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru 

 

MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d), na 
základě společného oznámení záměru: 

"Průmyslový park Kojetín" 

zařízení staveniště I 

dočasný záměr s dobou trvání do 18.1.2023, 

na pozemku p.č. 1303, 5732/1, 6582/21, 6587/1, 6587/2, 6601/10, 6601/11, 6601/12 v 
katastrálním území Kojetín, které dne 2.11.2021 podala společnost 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 
„stavebník“) ze dne 2.11.2021 podané stavebníkem, po posouzení podle ustanovení § 96a 
s přihlédnutím k § 106 stavebního zákona vydává  

 

společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby 

 

pro stavbu: "Průmyslový park Kojetín" zařízení staveniště I, dočasný záměr s dobou trvání do 
18.1.2023, na pozemku p.č. 1303 ostatní plocha, 5732/1 ostatní plocha, 6582/21 orná půda, 
6587/1 ostatní plocha, 6587/2 ostatní plocha, 6601/10 orná půda, 6601/11 orná půda, 6601/12 
orná půda v katastrálním území Kojetín, dle navrženého záměru. 
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Záměr obsahuje: 

 Projektem je řešeno umístění buňkoviště, administrativního a sociálního zázemí, skladu 

materiálu, nářadí, umístění objektu trafostanice či vrátnice. U všech objektů zařízení staveniště se 

jedná o dočasnou stavbu v době výstavby samotného průmyslového parku, logistického a 

distribučního centra. Bunkoviště SO 01.1 je rozděleno na fázi I. a fázi II., přičemž celkem se jedná 

o 45 typových jednopodlažních nepodsklepených kontejnerů (buněk). Bunkoviště SO 01.2 je 

tvořeno celkem z 21 typových jednopodlažních nepodsklepených kontejnerů (buněk). Stavba 

buňkoviště je navržena jako soubor jednotlivých typových buněk. Každá buňka má obdélníkový 

půdorysný tvar o rozměrech 6,058 x 2,438 m a výškou 2,8 m (vnitřní světlá výška 2500 mm) 

s okenním otvorem. Obsazenost všech buněk sloužící jako kanceláře navržena celkem pro 70 

osob. Jedná se o osoby s místem k sezení. Buňky sloužící jako zasedací místnost, sklad nářadí a 

materiálu, popř. jako sociální zázemí budou využívány totožnými osobami pouze nahodile 

v případě potřeby. Dále bude umístěn u severního vjezdu objekt trafostanice a vrátnice. 

Trafostanice 630kVA 22/04kV bude připojena VN kabelem 3x 22-AXEKVCEY 1x120mm2 z nově 

vybudovaného úsekového odpínače US_PR_240. Pro objekt bude osazena typizované betonová 

trafostanice Graper, typ SKP630, obsluhovaná zvenčí - nepochozí. Trafostanice bude vybavena 

osvětlením, zásuvkami…dle výkresové části této PD. Pod transformátorem bude umístěna olejová 

jímka na plný obsah oleje transformátoru do 630kVA. Za dveřmi k transformátoru bude osazena 

dřevěná zábrana (výška 600mm a 1200mm) s výstražnou tabulkou bránící přímému vstupu 

obsluhy k transformátoru. Kiosková trafostanice bude stavebně rozdělena ze dvou částí: VN a NN 

části, kobka transformátoru do 630kVA. Nový objekt vrátnice bude umístěn v severní části 

pozemku u vjezdu do areálu. Vrátnice bude sloužit k monitorování přijíždějících a odjíždějících 

vozidel z areálu zařízení staveniště a k monitorování příchozích a odchozích osob z areálu 

zařízení staveniště. Stavba vrátnice je navržena jako samostatná typová buňka. Buňka má 

obdélníkový půdorysný tvar o rozměrech 6,058 x 2,438 m a výškou 2,8 m (vnitřní světlá výška 

2500 mm) 

Zastavěná plocha: 

Buňkoviště: SO 01. 1 - 651 m2 

                       SO 01. 2 - 340 m2 

Trafostanice SO 02 – 4 m2 

Vrátnice SO 03 – 15 m2 

Jedná se o dočasný záměr s dobou trvání do 18.1.2023, poté bude výše uvedený rozsah 
zařízení staveniště odstraněno.  

 

Stavebnímu úřadu bylo dne 2.11.2021 doručeno výše uvedené oznámení pro daný záměr. 
Vzhledem k tomu, že u předmětné stavby se jedná o případ uvedený v § 96 odst. 2 stavebního 
zákona, kdy při splnění ostatních podmínek stanovených stavebním zákonem postačí pro umístění 
stavby územní souhlas, prověřil stavební úřad, zda jsou splněny podmínky pro vydání územního 
souhlasu stanovené v § 96 stavebního zákona.  
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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. 

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. 

V případě dané stavby se jedná o stavbu uvedenou v § 104 odst. 1 stavebního zákona pod písm.  
stavebního zákona, která vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební úřad před vydáním 
souhlasu s provedením ohlášené stavby prověřil, zda ohlášení obsahuje náležitosti stanovené 
právními předpisy a jsou splněny podmínky pro jeho vydání dle § 105 stavebního zákona:  

− identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném stavebním záměru, jeho rozsahu 
a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, zda se 
k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom případě souhlas vlastníka této 
nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím 
odstranění.  

− souhlas k provedení stavebního záměru dle §184a  

− územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní 
souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný 
k povolení stavby 

− závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle 
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné stanovisko 
podle § 4 odst. 7 stavebního zákona, popřípadě povolení podle §169 odst. 4 stavebního 
zákona. 

− stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení 
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem 

− projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení  

− situační výkres s vyznačením souhlasů osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající 
věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nichž 
může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno  

− plná moc, v případě, že bude stavebník zastupován 

Stavební úřad rovněž posoudil ohlášení stavby podle ustanovení § 106 stavebního zákona.  

Zjistil, že není v rozporu  

a) ohlášený stavební záměr není v rozporu:  

− s obecnými požadavky na výstavbu,  
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− se závaznými stanovisky / rozhodnutími dotčených orgánů, 

− s územně plánovací dokumentací.  

 

K záměru vydali závazné stanovisko, stanovisko a vyjádření tito účastníci řízení - vlastníci 
inženýrských sítí a dotčené orgány, případné podmínky jsou zahrnuty do obsahu dokumentace 
stavby: 

− Magistrát města Přerova – Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – Koordinované 

závazné stanovisko Č.j.: MMPr/194867/2021 /STAV/ZP/ŠiM, ze dne 18.10.2021 

− Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, č.j.: 

KHSOC/46455/2021/PR/HP, ze dne 05.11.2021 

− Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – územní odbor Přerov, č. j.: HSOL- 5405-

2/2021, ze dne 22.10.2021 

− Magistrát města Přerova – Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení územního 

plánování, Č.j.: MMPr /194868/2021, ze dne 08.10.2021 

− Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Olomoucký kraj, Č.j.: SEI-

15228/2020/71.101_001, ze dne 19.11.2021 

− Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a 

státního odborného dozoru, Sp.zn.: 118952/2021-1150-OÚZ-BR, ze dne 11.10.2021 

− Povodí Moravy, s.p., n.z.: PM-43487/2021/5203/Pav, ze dne 26.10.2021 

− ČEZ Distribuce, a. s.,N.z.: 0101608030, ze dne 27.09.2021 

− GasNet, s.r.o.,N.z.: 5002469783, ze dne 27.09.2021 

− Město Kojetín – odbor výstavby, životního prostředí a dopravy, Č.j.: MK10734/2021-

VŽPD/Mr, ze dne 05.10.2021 

− České Radiokomunikace, a.s.,N.z.: UPTS/OS/286224/2021, ze dne 29.09.2021 

− Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany – odbor ochrany územních zájmů a 

státního odborného dozoru, Sp. zn.: 107327/2021-1150-OÚZ-BR, ze dne 08.1.2021 

Protože byla podána žádost – společné oznámení záměru, podle § 96 odst. a) stavební úřad vydal 
společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. 

Stavebník může ohlášený záměr provést na základě tohoto společného souhlasu. 

 

Poučení: 

Společný souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání; nepozbývá však platnosti, pokud v této době 
bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost společného souhlasu nelze prodloužit. 

Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Společný souhlas lze 
přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy nabyl právních účinků.  
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Proti společnému souhlasu se nelze odvolat. 

 

 

 

 

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. f) se předepisuje ve výši 10000,- Kč, sazebníku správních poplatků. Správní poplatek ve 
výši 10000,- Kč uhradí stavebník na účet Města Kojetín, č. účtu: 19-1883093339/0800, variabilní 
symbol: 9020222879. Správní poplatek lze uhradit i v pokladně Městského úřadu Kojetín. 

 

 

 

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 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw 

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

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 

 

Dotčené orgány: 

Datová schránka: 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova č. p. 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, ufiaa6d 

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení územního plánování, Bratrská č. p. 34, 750 
11 Přerov, DS: OVM, etwb5sh 

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