
V Chropyni dne 13. 9. 2016 

V�c: Žádost o informace dle zákona �.106/1999 Sb.

V rámci plánované výstavby/modernizace trati Brno-P�erov v úseku mezi Kojetínem a 
P�erovem jsou dle p�vodn� vybrané varianty dle studie navrhována mimoúrov�ová k�ížení 
silni�ních komunikací s touto tratí. Na základ� zákona �.106/1999 Sb prosím o poskytnutí  
níže uvedených informací. Odpov�di a informace na položené dotazy mi prosím zašlete na 
email:  . 

1.) Budou skute�n� v úseku mezi Kojetínem a P�erovem zrušeny všechny sou�asné 
p�ejezdy a nahrazeny mimoúrov�ovým k�ížením (nadjezdy/podjezdy) ? Pokud ano, 
na kterých místech budou tato mimoúrov�ová k�ížená vybudována, p�ípadn� které 
p�ejezdy budou zachovány, rozší�eny, upraveny �i nov� zbudovány? 

2.) Bude zrušen a nahrazen stávající železni�ní p�ejezd u stanice Chropyn� na silnici 
Chropyn�-Zá�í�í mimoúrov�ovým k�ížením? Tedy zda bude nahrazen nadjezdem �i 
podjezdem, ve kterém míst� bude toto k�ížení silnice a železnice umíst�no a kdy se 
p�edpokládá realizace/výstavba tohoto k�ížení/stavby (v Chropyni). 

3.) Je možné v rámci problematiky p�ejezdu/k�ížení v rámci projektu koridoru (viz. bod 2. 
této žádosti) ješt� možné ovlivnit variantu, tip a umíst�ní tohoto k�ížení a za jakých 
podmínek? (nap�íklad ze strany m�sta Chropyn�, majitel� okolních nemovitostí, atd.) 

4.) Došlo v posledním roce k jednání mezi m�stem Chropyn� a SŽDC, projek�ní 
kancelá�í �i jiným subjektem zapojeným do plánování výstavby koridoru v této �ásti 
v rámci problematiky umíst�ní a provedení k�ížení �i  alternativní náhrady výše 
zmi�ovaného p�ejezdu v Chropyni na silnici Chropyn�-Zá�í�í? Pokud ano, kdy 
k tomuto jednání došlo, co bylo jeho náplní a s jakým výsledkem? 

5.) Po�ítá se v rámci chystaného koridoru s p�vodn� navrženým podjezdem pro 
zem�d�lce v místech nedávno zrušeného žel.p�ejezdu na této trati od Chropyn� sm�r 
V�žky p�ed lesem Rasina? P�ípadn� v jaké aktuáln� �ešené variant� by m�lo toto 
k�ížení vzniknout a kdy se po�ítá s jeho realizací? 

6.) V kterém roce se na úseku Kojetín – P�erov v rámci plánovaného koridoru po�ítá se 
zapo�etím prací a kdy by m�l být koridor v této �ásti dokon�en? 

P�edem d�kuji za poskytnuté informace. 

Podatelna generálního 
�editelství SŽDC 

Dlážd�ná 1003/7 
110 00  Praha 1 


