
 

  

 

 

 

Název stavby: 
II/431 Kojátky přeložka 

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0004567 

Dotace ze strukturálního fondu ERDF:  55 535 277,29 Kč 
  

Předmětem projektu je vybudování přeložky silnice II/431 u obce Kojátky v okrese Vyškov a rekonstrukce 

navazujícího úseku stávající komunikace. Současně bude prodloužena i navazující část komunikace III/4317. 

Celková délka komunikací řešených v rámci projektu je 1,833 km. Stávající komunikace a mosty budou 

demolovány a rekultivovány. Na předmětném úseku komunikace budou vybudovány dva mosty. Součástí projektu 

je i přeložka sdělovacího kabelu a revitalizace zeleně v okolí komunikace. 

 

Základním cílem projektu je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím zkvalitnění 

dopravní infrastruktury a zlepšení napojení jednoho terciárního uzlu (Bučovice) a obcí v jeho spádovém obvodu na 

páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T (dálnici D1, resp. D46) komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými a 

kapacitními parametry. Cílem je rovněž usnadnění dojíždění obyvatel za prací i volnočasovými aktivitami a 

zkvalitnění života obyvatel žijících v obcích podél komunikace II/431 a v jejím blízkém okolí. Silnice II/431 

představuje významnou spojnici pro všechny obce ležící v prostoru mezi Bučovicemi a Vyškovem. Smyslem je 

rovněž snížení dopadů silničního provozu na životní prostředí a zvýšení bezpečnosti provozu. Realizací projektu 

dojde ke zlepšení plynulosti provozu na předmětném úseku komunikace II/431 mezi Bučovicemi a Vyškovem a 

odstranění rizikových míst z pohledu bezpečnosti dopravy a bodových závad (mosty v havarijním či špatném 

technickém stavu). 

 

Cílem projektu je posílení dopravní dostupnosti regionu v souladu s principy udržitelného rozvoje 

prostřednictvím vybudování nové přeložky silnice II/431 (a návazného úseku komunikace III/4317 zajišťujícího 

jediné silniční spojení do obce Kojátky), jež nevyhovují stávajícímu i budoucímu silničnímu provozu, vytvářejí 

nežádoucí zátěž na obyvatelstvo, životní prostředí a současně představují i riziko z pohledu dopravní bezpečnosti. 

 

Na financování projektu bude poskytována finanční podpora z Integrovaného regionálního operačního 

programu - specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální 

silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. 

 
Přehledná situace 

 

 


