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SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 26 

611 36 Brno 

ZÁZNAM  
z jednání konaného dne 8.12.2015 v zasedací místnosti na Dopravním projektování Ostrava 

týkající se dokumentace stavby  
 

Výstavba zastávky Havířov nemocnice  
 
 

 Předmětem 
jednání byla rekapitulace a odsouhlasení koncepce technického řešení nové železniční 
zastávky navržené v rámci zpracování přípravné dokumentace stavby ( DÚR ) včetně vazeb 
na městskou a další infrastrukturu. Dále byla řešena problematika dopravní technologie. 

  
 

Přítomni 
viz. prezenční listina 
 

 VÝSLEDKY  JEDNÁNÍ  
 

1) Všeobecně 
Na úvod jednání seznámil projektant a investor stavby jeho účastníky s rozsahem stavby 

a základním technickým řešením navrženým v jednotlivých profesích. Rovněž bylo sděleno, 
že rozhodnutím drážního úřadu bude nově vzniklá zastávka pojmenována „Havířov střed“. 
Tento název se bude v dokumentaci uvádět jako oficiální název zastávky. Název stavby se 
nemění. 

Po prodiskutování uvedené a související problematiky byly na poradě přijaty 
následující závěry: 
 
 

2) Dopravní technologie 
 

Výhledová doprava 
Pro stanovení koncepce obsluhy řešeného území drážní dopravou byly osloveny 
organizace, které objednávají rozsah veřejné drážní dopravy. 
Dálková doprava (Ministerstvo dopravy): 
 Vyjádření došlo po konání porady.  
 MD nepředpokládá zastavování vlaků dálkové dopravy na této zastávce. 
 
Dálková doprava (RegioJet, a. s.): 
 Vyjádření došlo po konání porady.  
 RegioJet nepředpokládá zastavování vlaků na této zastávce. 
 
Regionální doprava (Moravskoslezský kraj): 
 Vyjádření došlo po konání porady.  
 MSK předpokládá zastavování všech vlaků linek S1 a R1 na této zastávce. 
 Obsluha jednotkami řady 460, 471 a 650. 
 
Požadavky na délku nástupišť 
Nová železniční zastávka musí zajistit odbavení vlaků regionální dopravy tvořených: 
 Elektrickou jednotkou řady 471 (třívozová jednotka, délka 79,2 metrů),  
 dvojicí elektrických jednotek řady 471 (dvě třívozové jednotky, délka 158,4 metrů), 
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 elektrickou jednotkou řady 650 (dvouvozová jednotka, délka 52,9 metrů), 
 elektrickou jednotkou řady 460 (pětivozová jednotka, délka 122,5 metrů). 
Z výše uvedeného se požaduje zřídit nástupištní hrany v užitečné délce 170 metrů pro 
odbavení nejdelší soupravy (2x elektrická jednotka řady 471 se zohledněním pojistné 
vzdálenosti). 
Dopravní technolog upozornil, že v případě zastavování vlaků dálkové dopravy dopravce 
RegioJet by délka hrany 170 metrů nebyla pro jejich odbavení dostatečná. Na základě 
dodatečného vyjádření dopravce RegioJet se toto nepotvrdilo. Na základě došlých 
vyjádření a rozhodnutí investora se bude nadále sledovat délka nástupiště 170 metrů 
v souladu se zadáním a předchozím stupněm dokumentace.  
 
Očekávané přepravní frekvence 
Výhledové využití zastávky se na základě vyjádření ČD ROC Ostrava ze dne 21. 1. 2014 
předpokládá následující: 
 Nástupní frekvence se v pracovní den očekává v rozsahu 540-670 cestujících za 24 
hodin v obou směrech, tj. 270-335 osob pro každý směr. 
 Průměrná nástupní frekvence na jeden vlak se očekává v rozsahu 10-15 osob/spoj 
(údaj platí pro oba směry). 
 Maximální nástupní frekvence na jeden vlak (špičkový spoj) se očekává v rozsahu 
40-60 osob/spoj (údaj platí pro oba směry). 
 
Zapsal: Ing. Miroslav Pösel 

 
 

3) Železniční svršek a spodek 
 
SO 01 Železniční svršek 

V rámci stavebního objektu SO01 Železniční svršek se provede rekonstrukce 
železničního svršku v délce 200 m v km 16,920 až km 17,120, přesah za konci nástupiště 
na každé straně bude 15 m. Svršek bude nově UIC60 na betonových pražcích s pružným 
upevněním s ohledem na plánované i prováděné práce na sousedních úsecích, které se 
řeší tímto svrškem. Tomu budou odpovídat i úpravy bezstykové koleje. 

Osová vzdálenost kolejí v místě nástupišť bude snížena na 4,0 m. Navazující oblouky 
budou směrově a výškově upraveny v celé délce včetně přechodnic, navržené převýšení 
oblouků se od pasportové hodnoty výrazně neliší.  

Geometrie koleje bude vyhovovat pro V = 100 km/hod, V130 = 105 km/hod, V150 = 110 
km/hod a Vk = 130 km/hod. Tyto rychlosti budou zavedeny až v rámci revitalizace trati. Po 
zřízení nástupiště zůstane v úseku stávající traťová rychlost 80 km/hod, nedostatek 
převýšení bude nižší než navržený. Výškové poměry koleje zůstávají stávající. 
 
SO 02 Železniční spodek 

Projektant provede průzkum terénu s místním šetřením aktuálního stavu vtoku do 
propustku v evid.km. 17,120, do kterého je v současném stavu projektováno odvodnění 
lokality budoucího nástupiště a v případě potřeby provede návrh nezbytných úprav, který 
bude zahrnut do objektu železničního spodku. Doplněn bude v případě potřeby i 
hydrotechnický posudek. 

Místní šetření bude zaměřeno i na případnou úpravu odtoku z propustku, která by 
umožnila snížit úroveň zatrubnění stávajícího příkopu tak, aby bylo možno zatrubněný 
příkop i trativod zaúsťovat do společných šachtic. 

Výsledkem místního šetření konaného dne 18.12. 2015 bylo zjištění, že propustek je 
znefunkčněn. Stávající příkopy jsou po obou stranách protaženy k propustku v km 17,257. 
Tento stav bude projektem zachován. Úprava příkop bude provedena pouze 
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v nejnutnějším rozsahu pro možnost provedení této stavby. Propustek nebude nijak 
upravován. 

Konstrukce spodku bude upřesněna na základě geotechnického průzkumu. 
 
SO 03 Nástupiště 

Dle konzultace s GŘ O13 a OŘ Ostrava - Správa tratí, která proběhla formou e-mailů 
po poradě, bude nástupištní zídka změněna na typ SUDOP. Je nutno provést koordinaci 
umístění odvodnění v nástupišti a základů pro osvětlovací stožáry a kamerový a 
orientační systém. Nástupiště bude doplněno orientačním systémem. V rámci SO03 bude 
řešen kompletní návrh orientačního systému na zastávce včetně OHM a informačních 
tabulí, piktogramů apod. pro cestující. Kompletní návrh je nutno odsouhlasit s příslušnými 
orgány a organizacemi ( zejména drážními složkami, MM Havířov a SONS ). 
 
Zapsal: Ing. Radovan Komínek 
 
 

4) Pozemní stavby, přístupové komunikace 
 
SO 04 Přístřešky pro cestující 

Na každém nástupišti je navržen jeden přístřešek pro cestující o celkové ploše 7,2m2, 
resp. 5,65m2. Přístřešky jsou navrženy jako prefabrikované. V přístřešku bude navrženo 
osvětlení. Zástupce OŘ Ostrava SBBH požaduje řešit přednostně odvedení dešťových 
vod do otevřených příkop zajišťující odvodnění nástupišť. Dále byla na poradě 
diskutována velikost přístřešků na nástupištích.  
 V přípravné dokumentaci byla navržena velikost přístřešků na základě vyjádření 
KCOD Ostrava, kdy se předpokládá průměrná nástupní frekvence na jeden vlak 10-15 
osob. 
 
sedadla – 1,55m2; 0,5m2 – 1 osoba 

návrhová plocha přístřešku  
4,0*1,80 =  7,20 m2 – 1,55m2 = 5,65m2 

10 x 0,5 = 5,0m2  <  5,65 m2 
 
  Z výpočtu vyplývá, že je navržená plocha přístřešků dostatečná. Projektant navrhuje 
ponechat velikost přístřešků dle přípravné dokumentace i s ohledem na to, že nástupiště 
prochází pod stávající mostní konstrukcí, která převádí silniční komunikaci a komunikace 
pro pěší přes železniční trať.  

Velikost přístřešků a jejich umístění bude ještě předmětem samostatného jednání na 
MM Havířov.  

MM Havířov dále požaduje žaduje doplnit na nástupiště lavičky (i pod mostní 
konstrukcí) – bude řešeno v rámci SO 03 nástupiště. 
 
SO 05 Přístupové chodníky 

Nově navrhovaná nástupiště budou komunikačně napojena na stávající komunikace 
pro pěší, které jsou provedeny podél silniční komunikace III. třídy na ul. Dělnická.  

Přístupové chodníky budou provedeny pro bezbariérový přístup k nově navrhované 
zastávce Havířov střed.  

Pro přístup na nástupiště č.1 bude ze směru Havířov centrum využito stávající 
částečně zpevněné komunikace, která je vedena podél teplovodního potrubí a slouží pro 
příjezd těžké techniky do přilehlého lesu. Nově provedená komunikace bude provedena 
ve skladbě pro občasný pojezd těžké techniky. Zároveň je nutno řešit i odvod dešťových 
vod z komunikace na ul. Dělnická, která nyní volně vytéká z vpustí na stávající 
komunikaci.  
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Komunikace pro pěší budou vybaveny jednostranně dvoumadlovým zábradlím. 
Zábradlí bude umístěno tak, aby bylo zamezeno vstupu (pádu) na svahy přilehlé 
chodníkům, kde rozdíl mezi patou a temenem svahu bude >1,5m.  

Bezbariérové užívání zastávky musí být řádně projednáno s dotčenými orgány a 
organizacemi. 
 
SO 06 Schodiště 

Na každé nástupiště budou provedeny schodišťové konstrukce. Konstrukce bude 
ocelová, stupnice a podesty budou vyplněny betonovou, nebo asfaltovou směsí, případně 
budou provedeny z pororoštů. Přesné technické a materiálové provedení schodišť bude 
projednáno na samostatném jednání se zástupci MM Havířov. 
 
SO 07 Technologický objekt 

Na nástupišti č. 1 bude nově osazena technologická budova, která bude sloužit pro 
technologické zařízení zastávky (elektro rozvaděče, místní ovládání osvětlení zastávky, 
napojení na sdělovací vedení atd.). Technologická budova bude provedena jako 
prefabrikovaný železobetonový kontejner osazený na monolitické základové konstrukce. 
Objekt bude proveden jako jednopodlažní zastřešený plochou střechou. Technologický 
objekt bude nově doplněn o kabelový prostor a bude vybaven EZS (viz. PS 05). Odvod 
dešťových vod z objektu bude řešen do odvodňovacího žlabu vedeného podél nástupiště. 
 
 

5) Sdělovací zařízení 
 
PS 01 Místní optický kabel 

Pro potřebu dálkového ovládání sdělovacího zařízení bude z žst. Havířov na novou 
zastávku položen nový MOK profilu 24 vláken. Kabel se zafoukne do stávající optotrubky 
HDPE 40/33 černé ke stávajícímu OK SŽDC – GSM_R.  

MOK se ukončí v optických rozvaděčích. V žst. Havířov se optický rozvaděč umístí 
v místnosti ATU ve stávající skříni 19“, ve které je ukončen OK 72vl. SŽDC-GSM_R. 
Kabelová rezerva se umístí v sousední místnosti kabelových rozvodů. Na zastávce se 
kabel i s rezervou umístí v technologickém objektu v místnosti sdělovacího zařízení. 
Optický rozvaděč se umístí v samostatné skříni 19“ 15U. Délky kabelových rezerv na 
zastávce a v žst. budou cca 50 m. 
 
PS 02 Přenosový systém 

V rámci stavby jsou budovány technologie (sděl., silnoproud, DŘT) s nároky na 
přenos do žst. Havířov. Vzhledem k ukončení výroby přenosového zařízení SDH STM-4 
firmy Cisco bude datové propojení zastávky a žst. Havířov bude řešeno 1Gb ethernetem s 
priorizací paketů a řízením datového toku (QoS), s podporou autentizačního protokolu 
802.1x a SNMPv3. Budou použity switche s optickým rozhraním.   

Přenosové zařízení musí umožnit nasazení všech technologií pro zajištění a řízení 
provozu na dopravní cestě – telefonní zapojovače, rozhlasové zařízení, LAN síť pro EZS, 
EPS, ASHS, kamerové systémy, dopravní infrastrukturu. Nespojované protokoly musí 
umožnit propojení ethernet rozhraní až do rychlosti gigabit ethernet. Pro nespojované 
protokoly musí mít potřebné parametry pro kvalitní a bezpečný přenos (přenosová 
rychlost, spolehlivost, doba odezvy).  

Zařízení musí splňovat požadavky technických specifikací SŽDC s.o., TS 2/2008-
ZSE, Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty.  

Napájení zajistí modulární napájecí zdroj zálohovaný 48Vss a střídač 48Vss/230Vstř. 
Switche budou  umístěny do 19“ skříní. V žst do stávající skříně , kde se nachází zařízení 
SDH, na zastávce v nové skříni výšky 42U. 
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Je požadováno, aby zařízení SSZT a ČD-Telematika byly umístěny v samostatných 
skříních vč. měření spotřeby el. energie. 
 
PS 03 Rozhlas pro cestující 

Na zastávce bude vybudován rozhlas pro cestující. Vnitřní část zařízení – zesilovač 
bude umístěn ve sdělovací místnosti technologického objektu. Bude napojen na nový 
mikropočítač informačního zařízení, který se umístí rovněž ve sdělovací místnosti. 
Zařízení bude napájeno z podružného rozvaděče R-sděl., který bude umístěn ve 
sdělovací místnosti. Rozvaděč bude napájen z hlavního rozvaděče RH zastávky. 

Reproduktory na nástupištích se umístí na osvětlovacích stožárech. V rámci SO 10 
“Osvětlení“ budou připraveny kabelové prostupy základem do stožáru a v samotném 
stožáru pak svorkovnice pro ukončení zemního rozhlasového kabelu. 

Venkovní rozvody k reproduktorům budou provedeny párovým kabelem TCEKPFLEY 
3P1. Mezi stožáry budou kabely vedeny ve společné trase s kabely pro osvětlení 
nástupišť. Napájení bude zálohované. 
 
PS 04 Informační systém 

Na zastávce bude vybudované informační zařízení pro cestující. Zařízení bude 
obsahovat dva oboustranné nástupištní panely vždy po jednom na každém nástupišti. 
Ve sdělovací místnosti technologického objektu bude instalován řídící mikropočítač, 
který bude ovládat informační zařízení a automatické hlášení rozhlasu pro cestující. 
Ovládání Informačního zařízení bude možné prostřednictvím přenosového systému z žst. 
Havířov. Řídící počítač bude připojen k rozhlasové ústředně a k hodinám s přijímačem 
signálu GPS. 

Informační panely budou obsahovat mj. informace o čase, zpoždění. Panely musí být 
chráněny před deštěm a budou umístěny na stojanu se stříškou. Přesné umístění panelů 
bude ještě předmětem samostatného jednání na MM Havířov. 

Informační zařízení bude propojeno přes přenosové zařízení po optickém kabelu 
s informačním zařízením žst. Havířov a napojí se do datové sítě SŽDC a na grafikon 
dopravy. Software bude aktualizován. 

Informační zařízení bude obsahovat prvky umožňující rovnocenný přístup k 
informacím i pro nevidomé – rozsah bude projednán s SONS. Napájení bude zálohované. 
 
PS 05 Kamerový systém 

Kamerový systém bude na zastávce vybudován zejména z důvodu potřeby sledování 
dopravní situace (hlídání hrany nástupišť), doplňkově bude sloužit k ochraně majetku 
případně zabezpečení veřejného pořádku a omezení krádeží majetku SŽDC a osob 
pohybujících se v prostorách zastávky. 

Kamery budou umístěné na samostatných stožárech a budou směrovány 
k technogickému objektu a k přístřeškům pro cestující. 

Záznamy se budou ukládat na určitou dobu na datové uložiště s možností připojení 
do technologické datové sítě (pomocí přenosového zařízení), odkud budou data dle 
potřeby stahována přenosným záznamovým mediem. 

Budou použity minimálně dvě kamery pro každé nástupiště. Technologie zařízení 
bude umístěná v novém technologickém objektu v 19“ skříni.  

Vzhledem k ukládání záznamu z kamer na záznamové zařízení (utajované údaje), 
bude celý technologický objekt zabezpečen systémem EZS – bude osazen dveřní 
kontakt, pohybová čidla. EZS bude doplněna kouřovým čidlem pro detekci požáru. 
Informace z EZS budou svedeny (pomocí přenosového zařízení) do žst. Havířov na 
pracoviště údržby elektrodispečera. Zařízení EZS na zastávce musí spolupracovat se 
stávajícím zařízením v žst. Havířov. 
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6) Silnoproudá zařízení a trakční vedení 
Technické řešení silnoproudých rozvodů a trakčního vedení zůstává v platnosti 

z přípravné dokumentace. Osvětlení nástupišť a přístupových cest musí odpovídat 
příslušným normám a TSI.  

Jednotlivé prostory zastávky budou osvětleny na následující intenzity osvětlení : 
- Nástupiště : r.č. 5.12.9 dle ČSN EN 12464-2 – Em=20lx 
- Přístupové chodníky : r.č. 5.12.7 dle ČSN EN 12464-2 – Em=10lx 
- Schodiště : r.č. 5.12.15 dle ČSN EN 12464-2 – Em=50lx. 

 
Osvětlovací stožáry zajišťující osvětlení přístupové komunikace na nástupiště č.1 podél 

stávajícího parovodu je nutno umístit na druhou stranu do svahu směrem ke komunikaci 
na ul. Dělnická. 

Přípojka nn je v současné době navržena v délce cca 200m z distribuční sítě ČEZ dle 
jejich vyjádření. OŘ SEE s tímto řešením nesouhlasí. K dořešení problematiky přípojky nn 
bude svoláno samostatné jednání na ČEZ. 

 
 

7) Koordinace se stavbou opravy mostu – SS MSK : 
V současné se době se začíná zpracovávat projektová dokumentace opravy mostu. 

Zpracovatelem projektu je firma Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o..  
V případě, že bude výstavba zastávky provedena v předstihu před opravou mostu, 

zástupce SS MSK požaduje zapracovat do stavby zastávky obnovu nátěrových konstrukcí 
středního pole mostní konstrukce (dle předchozích vyjádření SS MSK). Byla provedena 
diagnostika stavu mostní konstrukce :  nosná konstrukce a pilíře nevyžadují  zásadní 
rekonstrukci – nutno provést lokální opravy a obnovu nátěru. 

Bylo dohodnuto, že bude svoláno koordinační jednání za účasti projektantů a investorů 
obou staveb, kde budou řešeny návaznosti mezi oběma stavbami, technické řešení i 
postupy výstavby. 

 
SS MSK nejpozději na jednání sdělí, s kým se budou řešit smlouvy o prodeji a 

případném pronájmu pozemků MSK dotčených stavbou zastávky. 
 
 

8) Ostatní : 
K dořešení technických detailů a návazností týkajících se objektů, které v budoucnu 

přejdou do majetku MM Havířov, bude svoláno samostatné jednání. 
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ZÁZNAM 
z jednání konaného dne 12.1.2016 v zasedací místnosti na Magistrátu města Havířova

týkající se dokumentace stavby 

Výstavba zastávky Havířov nemocnice

Předmětem
jednání byla koordinační porada ke ke zpracování projektu výše uvedené stavby za účelem 

projednání základního technického řešení stavebních objektů (schodiště, veřejné osvětlení, 

přístupové chodníky), které přejdou v budoucnu do majetku města Havířova, a jejich vazba 

na stávající infrastrukturu - chodníky, komunikaci, most a veřejné osvětlení. Dále bude 

řešena problematika informačního zařízení pro cestující a koordinace se související stavbou 

opravy mostu.

Přítomni
viz. prezenční listina

VÝSLEDKY  JEDNÁNÍ 

Na úvod jednání seznámil projektant a investor stavby jeho účastníky s rozsahem stavby 
a základním technickým řešením. 

Po prodiskutování uvedené a související problematiky byly na poradě přijaty 
následující závěry:

- Kontaktní osobou pro veškerá jednání a projednání týkající se této stavby bude na 
MMH p. Jan Kolář – referent odboru komunálních služeb. Veškerá korespondence 
mezi zpracovateli této stavby a MMH bude prováděna přes něj (Kolar.Jan@havirov-
city.cz).

- Do majetku města Havířov budou po uplynutí vázací doby převedeny přístupové 
chodníky a schodiště včetně veřejného osvětlení zajišťující osvětlení těchto prostor. 
Jejich technické řešení musí být řádně projednáno s MMH.

- Údržbu výše uvedeného zařízení bude provádět město Havířov na základě smlouvy o 
o údržbě budoucího majetku, kterou uzavře SŽDC, s.o. a město Havířov. Smlouva by 
řešila přesný rozsah údržby zařízení, včetně řešení případných oprav. Veřejné 
osvětlení (VO) by po vázací dobu mělo zůstat ve správě SŽDC s tím, že bude 
napájeno ze stávajícího VO města Havířov. Platba za el. energii by byla řešena 
paušálem. Veškeré opravy by tak do doby předání byly v gesci SŽDC, s.o. 

- Investor vejde v jednání s magistrátem města Havířov a zajistí uzavření příslušné 
smlouvy o údržbě, která bude přesně definovat rozsah prováděných prací. Kontaktní 
osobou na magistrátu bude p. Jan Kolář, který investorovi poskytne vzor smlouvy o 
údržbě. Ve smlouvě musí být rovněž uvedeno, jak bude prováděna zimní údržba.
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- Projektant zašle na TSH žádost o sdělení typu svítidel pro přístupové chodníky tak,
aby mohl provést výpočet osvětlení. Po provedení výpočtu vyvolá jednání s TSH a 
projedná podrobnosti týkající se napojení nového VO na stávající. VO musí být 
provedeno dle standardů pro VO města Havířova.

- Stupnice a podesty přístupových schodišť budou provedeny jako plné a budou 
vyplněny betonovou a nebo asfaltovou směsí.

- Technické řešení přístupového schodiště od OC Kaufland musí být řádně projednáno 
se SSMSK. SSMSK nesouhlasí s napojením na most, napojení musí být provedeno 
mimo most. SS MSK dále požaduje zachování manipulačního prostoru mezi 
schodištěm a opěrami mostu.

- Min. šířka přístupových komunikací bude 3,0m, chodník od okružní křižovatky bude 
proveden s obrusnou vrstvou z obalovaného kameniva (bude napojen na stávající 
sjezd na ul. dělnickou), přístupový chodník na druhé straně bude proveden 
z betonové dlažby 200/200 šedá. Nový chodník bude od stávajícího oddělen 
obrubníkem.

- Dle požadavku MMH bude posunut přístřešek na nástupišti č. 2 směrem k žst. 
Havířov tak, aby byla zmenšená vzdálenost od přístřešku k zastavujícím vlakům. 

- Dále zástupci MMH požadují navýšení zastřešované plochy přístřešku ve směru na 
Havířov vzhledem k očekávané vysoké frekvenci cestujících. V opačném směru je 
velikost přístřešku dostačující. Navýšení plochy je možno docílit provedením dvou 
modulových přístřešků, zástupce investora upozorňuje na fixní náklady, které nelze 
navyšovat. Bylo dohodnuto, že budou osazeny dva přístřešky, pokud nebudou 
překročeny celkové náklady stavby. Druhý přístřešek bude osazen dále ve směru na 
Havířov u napojení přístupového chodníku od OC Kaufland.

- Na každém nástupišti budou osazeny min. 2 ks laviček, které budou umístěny pod 
mostním objektem – bude řešeno v rámci SO 03 nástupiště. Dále budou lavičky 
umístěny v přístřešcích.

- Umístění informační zařízení na zastávce je nutno projednat s KODISem. Projektant 
svolá samostatné jednání. MMH nemá co se týče umístění informačního zařízení 
žádné zvláštní požadavky, bylo by vhodné mít na nástupištích informace o odjezdech 
autobusů.

- Pozemky MSK, které jsou dotčeny stavbou a budou na nich trvalé stavby ( chodníky, 
schodiště ) musí být vykoupeny, resp. převedeny do majetku města Havířov. Prodej 
nebo převod pozemků bude řešit krajský úřad MSK – majetkový odbor. Pro získání 
stavebního povolení bude mezi SŽDC, s.o. a SSMSK uzavřena smlouva o užívání 
dotčených pozemků po dobu stavby a obsahující i souhlas s vydáním stavebního 
povolení.

- SSMSK požaduje, aby součástí této stavby bylo provedení sanačních prací spodní 
části střední části mostu, která se nachází nad tratí SŽDC. V současné době 
zpracovává firma Kurečka projekt na komplexní opravu mostu. Projektantovi stavby 
SŽDC poskytne projektant stavby opravy mostu podklady týkající se požadovaných 
prací na mostu nad tratí SŽDC. Rozsah prací je přiložen na konci tohoto záznamu. 
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Jedná se zejména o tyto práce :
 Sanace podhledu středního pole
 Sanace sloupů mostu
 Sanace úložných prahů
 Demontáž stávajících protidotykových zábran

( Instalaci nových zábran zajistí SSMSK, resp. budou součástí stavby 
opravy mostu )

 Výměna odrazných tyčí

- SŽDC předpokládá výstavbu zastávky v termínu od 04/2017 do 10/2017. Bylo by 
vhodné, kdyby byla v uvedeném termínu provedena i rekonstrukce mostu nad tratí 
SŽDC.
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