
 

 

 

Městský úřad Kojetín 
Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 
 
Č.j.: MK9717/2021-VŽPD/Bo                                                                                Kojetín, dne 4. října 2021 
Spis č.: 1100/2021 
 

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 

 

Souhlas 
 

MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), uděluje, podle § 15 odst. 
2 stavebního zákona, souhlas s vydáním povolení pro stavbu: 

 

"PRŮMYSLOVÝ PARK KOJETÍN - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA JIH" 

 

na pozemcích p.č. 5260/2, 5260/3, 5260/74, 5671/2, 5671/4, 6582/21, 6582/34, 6582/35, 6582/36, 
6582/37, 6582/53, 6582/54, 6587/2, 6601/10, 6601/11, 6601/12 vše v katastrálním území Kojetín.  

Stručný popis záměru: 

Jedná se o výstavbu nové jednopruhové okružní křižovatky na silnici II/367 v katastrálním území Kojetín 

[667 897] v Olomouckém kraji. Okružní křižovatka se nachází v místě připojení účelové komunikace, vedoucí 

k čerpací stanici pohonných hmot, na silnici II/367 ve staničení cca km 22,15000. Okružní křižovatka spojuje 

4 větve. Severní Větev A (silnice II/367 ve směru na Kojetín), jižní Větev C (silnice II/367 ve směru k dálnici 

D1, východní Větev B (účelová komunikace vedoucí k ČSPH) a západní Větev D (účelová komunikace 

vedoucí do průmyslového parku Kojetín). 

Vnější průměr navržené křižovatky je 30 m. Okružní jízdní pás je navržen v šířce 6,50 m. Pro projetí 

nadrozměrných vozidel okružní křižovatkou je navržen prstenec šířky 1,50 m. Kromě větve B, která je 

jednosměrná, je na všech ostatních větvích navržen střední dělící ostrůvek pro oddělení jednotlivých vjezdů 

a výjezdů do/z okružní křižovatky. V rámci návrhu nové okružní křižovatky se upravuje i část silnice II/367 a 

účelová komunikace vedoucí k ČSPH. Délka úpravy směrem na sever (Větev A) je 90,53 m. Délka úpravy 

směrem na jih (Větev C) je 56,88 m. Délka upravované účelové komunikace (Větev B) je 15,78 m. Nově 

navrhovaná veřejně přístupná účelová komunikace (Větev D), která se napojuje ze západu do okružní 

křižovatky, má délku 444,81 m. 
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Na výše uvedený záměr bylo stavebním úřadem vydáno dne 27.8.2021 pod č.j. MK7161/2021-
VŽPD/Bo územní rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 2.10.2021. Součástí 
rozhodnutí byly podmínky pro umístění stavby. Stavební úřad ověřuje dodržení podmínek 
územního rozhodnutí.  

Tento souhlas není správním rozhodnutím a nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů 
státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení stavby speciálním stavebním úřadem.  

 

 

 

 

Jana Bosáková 

referent odboru výstavby, ŽP a D 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

Datová schránka: 

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

 

Dotčené orgány: 

Datová schránka: 

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