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 Zápis z 21. jednání 

Účel jednání: Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

Datum jednání: 19.05.2021 

Místo jednání: Terénní pochůzka ul. Dluhonská 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Vladimír Holan 

 Petr Chmela 

 Ing. Bohumír Sedláček 

Nepřítomní členové komise: 
Ing. Jiří Běhal, Jiří Bucher, Ing. Alice Kutálková, Petr Stržínek, Ing. 

Ondřej Svák, Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice) 

Přítomní hosté: Ing. Pavel Gala, Ing. František Zlámal, Ing. Barbora Šmídlová 

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: 
Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) v.z. Ing. 

Františka Zlámala (vedoucího oddělení koncepce a rozvoje) 

Schválil: předseda komise  

Verze zápisu: V1  

Datum příštího jednání: Bude stanoven 

Program: 

1. Prohlídka stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ ...................................................... 1 

 

 

1. Prohlídka stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ 

Jednání, které proběhlo v terénu na stavbě Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba, zahájil předseda 
komise pan Dostál ve 14:30, který předal slovo zástupcům stavby. 

Hlavní stavbyvedoucí Společnosti Přerov (sdružení firem EUROVIA CS, a. s., Subtera a. s., STRABAG 
Rail a. s. a GJW Praha spol. s r. o., které stavbu Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba realizují) pan 
Červinka (EUROVIA) na úvod provedl poučení k pohybu osob na stavbě a poté stručně seznámil 
přítomné s hlavními údaji o celé stavbě (rozsah stavby - 3 traťové úseky Dluhonice – Přerov, Dluhonice 
– Lýsky a Přerov – Lýsky, financování stavby – z celkové částky 3¼ mld. Kč jsou již proinvestovány 
téměř 2 mld. Kč vše bez DPH, termín dokončení je v r. 2022). Poté se uskutečnila prohlídka jednotlivých 
stavebních objektů, které budou po dokončení předány do majetku města (část stavby v k. ú. Dluhonice) 
s průběžným výkladem. Postupně byl navštíven nový silniční most přes železnici včetně jeho napojení 
na ulici Dluhonskou a silnici III/01857 do Dluhonic a odbočná propojovací komunikace podél trati 
k rozvodně ČEZ – příjezd ke 2 bytovým domům v ulici U Rozvodny. Tyto objekty jsou před dokončením 
a jejich uvedení do provozu se předpokládá do konce měsíce července (zátěžová zkouška mostu bude 
provedena do konce června). Další rozestavěné objekty, které budou předány městu – dvě lávky přes 
železnici pro pěší a nový silniční most v nové poloze, vč. nového napojení na MK, u výpravní budovy 
(původní most ve vlastnictví města je již rozebírán), byly pozorovány a popsány z povzdálí. Přítomní 
ocenily snahu k ochránění obyvatel Dluhonic před hlukem ze stavby na železnici v prostoru výhybny, 
postavením protihlukových stěn v předstihu před zahájením hlavních prací na výměně konstrukčních 
vrstev železničního spodku, svršku, kolejnic a výhybek výhybny, v předstihu proti projektovanému 
postupu prací (harmonogramu stavby). Výklad pana Č*** byl doplňován a dotazy přítomných byly 
průběžně zodpovídány také zástupci objednatele stavby (Správy železnic, s. o., Stavební správy 
východ) pány S*** a K***. 
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Po dokončení prohlídky a zodpovězení všech dotazů předseda přijal nabídku na uskutečnění další 
prohlídky stavby, všem přítomným poděkoval a jednání ukončil. 

 
 

Komise nepřijala žádné usnesení. Jednání bylo ukončeno v 15:30 h. Termín 22. jednání komise v tu 

chvíli nebyl stanoven.  

Zapsal: Ing. František Zlámal (vedoucí oddělení koncepce a rozvoje) dne 20.05.2021 

 

 

 

 

 
 

………….v.r.……………… 
Marek Dostál 

předseda komise 

 

Přílohy: prezenční listina 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


