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Přípravná dokumentace stavbyPřípravná dokumentace stavby::

Objednatel :    Správa železniční dopravní cesty, státní organizaceSpráva železniční dopravní cesty, státní organizace
 Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8 –

 
Karlín                                      

Stavební správa Olomouc Nerudova 1, 772 58 Olomouc              
České dráhy, a.s.České dráhy, a.s.

 
se sídlem Praha 1 

Nábřeží  L. Svobody 1222,  zastoupená na základě plné 
moci č. 001 ze dne 1. 3. 2004 státní organizací Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem 
Praha 8, Karlín,  Prvního pluku 367/5, PSČ186 00, 
Stavební správa Olomouc Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Zástupce (HIS) : Ing. Bohuslav Brůha  (SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc)

Zhotovitel : MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
 Legionářská

 
8, 772 00  Olomouc

Zástupce (HIP) : Ing. Stanislav Vávra  (MCO a.s., stř. 232 Valašské Meziříčí)





Přehledná situace stavby Přehledná situace stavby 
trať Břeclav trať Břeclav ––

 
PetrovicePetrovice

 
u Karvinéu Karviné



Přehledná situace stavby Přehledná situace stavby 
trať Přerov trať Přerov ––

 
Olomouc a Olomouc a DluhonickáDluhonická

 
spojkaspojka



RRekonstrukce hlavnekonstrukce hlavníích kolejch kolejíí
 

a výhybek situovaných va výhybek situovaných v
 

hlavnhlavníích kolejch kolejíích ch 
vv

 
PPřřeroverověě

 
ppřřednednáádradražžíí

 
od km 179,880 do km 182,500od km 179,880 do km 182,500. . 

V
 

km 179,880 navazuje stavba na již
 

realizované
 

stavební
 

práce v
 

rámci stavby 
„Modernizace úseku tratě

 
Otrokovice –

 
Přerov“

km 179,880km 179,880



RRekonstrukce traekonstrukce traťť..
 

úúseku Pseku Přřerov erov ––
 

ProseniceProsenice
 

od km 184,240 do km 187,639od km 184,240 do km 187,639..
 V

 
km 187,639 navazuje stavba na již

 
realizované

 
stavební

 
práce v

 
rámci stavby 

„Modernizace úseku tratě
 

Přerov –
 

Hranice na Moravě“

km 187,639km 187,639



RRekonstrukce traekonstrukce traťť. . úúseku Pseku Přřerov erov ––
 

DluhoniceDluhonice
 

od km 184,230 do km 188,050 od km 184,230 do km 188,050 
vvččetnetněě

 
rekonstrukce výhybny rekonstrukce výhybny DluhoniceDluhonice

 
..

 V
 

km 188,050 navazuje stavba na již
 

realizovanou
 

stavbu
 „Modernizace úseku tratě

 
Přerov –

 
Olomouc“

Výhybna Výhybna DluhoniceDluhonice



RRekonstrukceekonstrukce
 

koleje koleje čč. 1s . 1s DluhonickDluhonickéé
 

spojky od km 0,000 do km 5,056spojky od km 0,000 do km 5,056..
 V

 
km 5,056 navazuje na již

 
realizované

 
stavební

 
práce v

 
rámci stavby 

„Modernizace úseku tratě
 

Přerov –
 

Hranice na Moravě“

km 5,056km 5,056



RRekonstrukceekonstrukce
 

osobnosobníího nho náádradražžíí
 

vv
 

žžst. Pst. Přřerov verov vččetnetněě
 

výstavby výstavby 
novnovéého jiho jižžnníího podchodu ho podchodu 

Stávající nástupiště budou přesunuta do nové polohyStávající nástupiště budou přesunuta do nové polohy



Situace km 183,200 Situace km 183,200 ––
 

184,500 184,500 
žel. trať Přerov žel. trať Přerov ––

 
PetrovicePetrovice

 
u K., Přerov u K., Přerov --

 
OlomoucOlomouc

Rekonstrukce Rekonstrukce žstžst. Přerov. Přerov



Nová poloha nástupišť v žst. Přerov                      
vč. výstavby nového „jižního“ podchodu



Situace km 179,800 Situace km 179,800 ––
 

181,700 181,700 
žel. trať Břeclav žel. trať Břeclav --

 
PřerovPřerov

Rekonstrukce Rekonstrukce žstžst. Přerov. Přerov



Situace km 186,300 Situace km 186,300 ––
 

188,100188,100
 žel. trať Přerov žel. trať Přerov ––

 
OlomoucOlomouc

Rekonstrukce Rekonstrukce žstžst. Přerov. Přerov



Situace km 184,500 Situace km 184,500 ––
 

186,300186,300
 žel. trať Přerov žel. trať Přerov ––

 
PetrovicePetrovice

 
u K. u K. 

Rekonstrukce žst. PřerovRekonstrukce žst. Přerov



Rekonstrukce mostu  vRekonstrukce mostu  v
 

km 182,974km 182,974
(most přes řeku Bečvu)(most přes řeku Bečvu)



SO 43SO 43--1919--10, 10, ŽstŽst.Přerov, železniční most přes Bečvu v km 183,974.Přerov, železniční most přes Bečvu v km 183,974
Podélný řez mostem (v kol. č. 1                                 Podélný řez mostem (v kol. č. 1                                 M 1:200M 1:200

Stávající stavStávající stav

Nový stav



SO 43SO 43--1919--10, 10, ŽstŽst.Přerov, železniční most přes Bečvu v km 183,974.Přerov, železniční most přes Bečvu v km 183,974
Příčný řez A Příčný řez A --

 
A                                                              A                                                              M 1:100M 1:100

Stávající stavStávající stav Nový stav



Součástí rekonstrukce žst. Přerov je i rekonstrukce železničního
 mostu v

 
km 182,747, s

 
místním názvem Mádrův podjezd, 

na
 

parametry MS 9,0/50 pro výhledovou komunikaci II/150. 

Na základě vyhlášky č.3/2006 města Přerova bylo toto komunikační  
propojení ulic Kojetínská

 
–

 
Štefánika

 
zařazeno do veřejně prospěšných 

staveb Územního plánu sídelního útvaru Přerov. 
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Březen 2007Březen 2007

Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.
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