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V Olomouci

PoZvÁNKA

dne 4.5.2018

Dovolujeme si Vás powat na prezentaci projeWové dokumentace, kterou pořádáme
zPracování záměru projektu a přípravnédokumentace (dokumentace pro rizemní roáodnuti) stavby:

v

rámci

"Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín'l
Stavba je dílčí
část širšihozánlěru modenlizace trati Brno - Přerov, v rozsahu podle schválené
Studie proveditelnosti ve variantě M2, Předmětem zadání je zdvoukolejnění, zuýšeníiaťové
rychlosti,
komfortu Pro cestqjícÍ,kapacity dráhy a úpravě datšíchparametrů odpoiídaiícízářazení tratě do'sysrému
celostátních tratí.

Hlavní stavební prdce budou nawženy v celkovém rozsahu cca 9 600 m nezi žel. stanice
a Kojetíll (dosavadní žel. bn 62,700 - 72,300), vjejichž prostoru se uvažujípouze
technologické ÚPravY a drobné stavební prdce. Wastní rekonstrukce obou žeI. itanic Nex,anryslice a Iiojetín
bude souČdstíjiných , navazujících staveb. Nové řešenítratě v převážné délce opouští ,inaiíct tělěso a

NezamYslice

stává se novostavbolt.

Stavba zahrne qln_ou škalu profesí železniěního stavitelství. t}rčujícímliniovýnl prvkem je těleso
ŽelezniČního spodhl s kolejištěm železničníhosvršku, Yšechny překážlE (vodoteče koinuntkacZ1 budo,
křiŽovány mostnhni objlkty. Žel, přejezdy budou zrušeny. Y tratbvém úsáku budou realizovdny dvě iastál,tE
- zast, NěmČice nad Hanou a zast. Měrovice nad Hanou. Kolejiště žel, stanice Něnňice nad Hanou buáe

i

zruŠenoa nahrazeno odboČkou. Svah kopce Kozlov bude překonán twtelem. Trať bude elektriJikovdna a
uYbavena polcroěilym typem zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudou technologií'a ronody.
SouČástíakce budou dalšístavební opaření vyvolaná úzenlně-techniclEni iazbani, předevšíň přetožtE sňí,
konrunilrac í a protihluková opatření,
prezentace se uskuteční:
v úterý
v

29.3.20t8

16:30

vúterý 5.6.2018 v 16:30
v úterý 12.6.2018 v 16:30

ve Víceměřicích, v zasedací místnosti oÚ
(pro k.ú. Nezamyslice, Víceměřice)
v Kojetíně, v sále Městského kulturního střediska
(pro k.ú. Hruška, Měrovice nad Hanou, Kojetín)
v Němčicích nad lranou, v sóle kina Oko
(pro k.ú. Němčice nad Hanou)

Na prezentaci budou rámcově komentovány tyto náležitosti:
r koncepce záměru modernizace trati Brno - Přerov
. popis rozsahu a obsahu stavby
l podrobnějŠÍpopis částístavby situovaných v příslušných katastrálních území
r předpokládaný časov,ý harmonogram přípravy stavby
o vliv stavby na životníprostředí a zdraví obyvatet
l postup majetkového vypořádání
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