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

 

Č.j.: MK3023/2022-VŽPD/Bo                                                                          Kojetín, dne 14. března 2022 

Spis č.: 571/2022 

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 

 

 

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

 

 

Územní souhlas 
Dne 8.3.2022 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 žádost o vydání územního souhlasu pro stavbu:  

„Průmyslový park Kojetín“ 

Okružní křižovatka Jih - přesun stávajícího totemu 

- SO.01 přesun stávajícího informačního totemu 

- SO.02 napojení totemu na rozvody NN 

na pozemku p.č. 5260/2 v katastrálním území Kojetín. 

 

MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d), 
posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů žádost o územní souhlas a na základě tohoto posouzení, podle ustanovení § 96 
stavebního zákona vydává 

územní souhlas s umístěním stavby 

Průmyslový park Kojetín Okružní křižovatka Jih - přesun stávajícího totemu na pozemku p.č. 
5260/2 orná půda v katastrálním území Kojetín, dle navrženého záměru. 
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Záměr obsahuje: 

V rámci vybudování okružní křižovatky jih v blízkosti průmyslového parku dojde k přesunu 
informačního panelu – totemu, doposud umístěného na pozemku p.č. 5260/74 ve vlastnictví Města 
Kojetín zrcadlově přes stávající vjezd k čerpací stanici pohonných hmot na pozemek p.č. 5260/2 
ve vlastnictví ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží č. p. 1, 436 01 Litvínov 1. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

p.č. 5260/2 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 

- záměr nepodléhá posouzení ve zjišťovacím řízení. 

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

- stavební záměr uvedený v § 103 stavebního zákona. 

K záměru vydal Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu, Oddělení dopravně správních agend Rozhodnutí – povolení zřizování a 
provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu č. 13/2021 pod č.j. 
MMPr/044575/2022/RA ze dne 7.3.2022. Kladné stanovisko k záměru vydala Správa silnic 
Olomouckého kraje, p.o. pod zn. SSOK-JH 29887/2021 vydala k záměru kladné stanovisko 
s podmínkami, které jsou součástí výše uvedeného rozhodnutí.  

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

 

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 
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: 

a) 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.  
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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. 
Správní poplatek ve výši 500,- Kč uhradí stavebník na účet Města Kojetín, č. účtu: 19-
1883093339/0800, variabilní symbol: 9020222907. 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 

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží č. p. 1, 436 01 Litvínov 1, DS: PO, upm88qu 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: 
PO, ur4k8nn 

Olomoucký kraj, Jeremenkova č. p. 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, qiabfmf 

 

Dotčené orgány: 

Datová schránka: 

Magistrát města Přerova odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Oddělení dopravně 
správních agend, Bratrská č. p. 709, 750 11 Přerov, DS: OVM, etwb5sh 
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