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Předmět: Železniční zastávka Předmostí - stanovisko osadního výboru.

Na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme stanovisko OV místní části Předmostí, tak jak bylo 
diskutováno na jednání OV dne 14.5.2013 a následně doplňováno vyjádřeními jednotlivých členů OV.

Na základě dostupných informací k problematice železniční zastávky Předmostí uvádíme: 
1.S ohledem na možnosti dopravní obslužnosti Předmostí ( od města odděleno železniční tratí, pod 
kterou vede jediný přístup do města, drtivá většina obyvatel dojíždí za prací, do škol, za nákupy a 
kulturou mimo Předmostí , v blízké budoucnosti po dokončení dálnice D1 bude Předmostí ohraničeno i 
s druhé strany ) vítáme každou možnost zlepšení dopravní obslužnosti Předmostí. Případná realizace 
žel. zastávky toto řeší. 
2.K výstupu studie proveditelnosti zpracované MCO máme zásadní připomínky: 

- Z předloženého návrhu vyplývá, že zpracovatel uvažoval  se zastávkou, která by obsluhovala  pouze 
dvě koleje na trati Přerov – Ostrava ( navíc přístup na nástupiště je uvažován ze stávajícího podchodu 
pro pěší pod tratí ). Dvě koleje na trati Praha – Ostrava vedoucí mimo Přerov po spojce nejsou řešeny. 
To je dle našeho názoru velký nedostatek, protože tak nadále by Přerov míjely 
všechny dálkové vlaky  na trati Praha – Ostrava ( Slovensko ), které z úspory času do Přerova nezajíždí. 
Jedná se o vlaky jak společnosti ČD, tak i soukromých dopravců REGIO Jet a LEO Expres.
Jsme toho názoru, že navrhovaná žel. zastávka by měla obsluhovat všechny čtyři koleje a tudíž sloužit 
pro celé město. Pokud se zredukuje pouze na dvě koleje trati Přerov – Ostrava, pak se 
zákonitě zužuje okruh potenciálních uživatelů na blízké okolí a tím se zhorší efektivnost využití. Všechny 
tyto dopady by měla vyhodnotit dopravně inženýrská studie, kterou doporučujeme vypracovat. 
-Zpracovatel studie proveditelnosti vůbec neřešil nový podchod pro cyklisty, ačkoliv to bylo zadáno.   
3.Pokud by bylo rozhodnuto o realizaci zastávky je třeba počítat s negativním postojem řady obyvatel 
zejména z Teličkovy  a Tyršovy ul. k zvýšenému hlukovému zatížení při zastavování a rozjíždění vlaků. 
4.S ohledem na informace, které proběhly sdělovacími prostředky v poslední době o tom, že soukromí 
dopravci mají zájem od roku 2014 provozovat přímé vlakové spojení  Břeclav – Praha, respektive Zlín –
Praha přes Přerov, pak argumenty týkající se častějšího přímého spojení Přerova s Prahou  uvedené 
v bodě 2 ztrácejí na významu a  zastávka má význam pouze na trati Přerov – Ostrava , pak její
realizace je otázka rentability ( to by měla prokázat zmiňovaná dopravně inženýrská studie ) 
5.Pokud by se ukázalo, že vybudování zastávky je neefektiví, měl by se však vybudovat nový podchod 
pro cyklisty. Současný stav v podjezdu v Předmostí je možné považovat pouze jako přechodné řešení, 
které je nutné řešit koncepčně. 
6. K zastávce v Dluhonicích se nevyjadřujeme. Problém zatímního návrhu je stejný jako v Předmostí, 
navíc jsme toho názoru, že s ohledem na její případné umístění nemá pro Předmostí reálný význam. 

Za OV Předmostí 

Jiří Draška 
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