Rekonstrukce žst. Holešov

Realizace: 05/2021–12/2021
Předmětem stavby je rekonstrukce
železničního spodku i svršku ve stanici
Holešov, která leží na jednokolejné
trati Kojetín – Valašské Meziříčí. Dojde
zde k optimalizaci počtu staničních
kolejí, nástupiště budou nově přístupná
bezbariérově, rekonstrukce čeká
i sdělovací a zabezpečovací zařízení.
Přestavba stanice je součástí modernizace
zmíněné železniční trati a úzce souvisí se
stavbou dopravního terminálu Holešov,
která je investicí města.
POPIS STAVBY
V železniční stanici Holešov jsou momentálně tři dopravní
a devět manipulačních kolejí. Po rekonstrukci zde zůstanou tři
dopravní a pět manipulačních kolejí. Dnešní počet dvou nástupišť
zůstane i po skončení stavebních prací, první nástupiště
bude vnější, druhé poloostrovní jednostranné. Délka obou je
s přihlédnutím na současné i výhledové záměry objednatelů
veřejné osobní dopravy stanovena na 130 metrů. V případě
potřeby je v budoucnu bude možné prodloužit o přibližně
40 metrů. Obě nástupiště budou mít nástupní hranu 550 mm
nad temenem kolejnice a budou přístupná bezbariérově
z centrálního přechodu. Ten bude navazovat na průchod výpravní
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budovou a bude zabezpečen návěstidly a výstražným systémem
pro cestující. Dále zde bude zřízen přechod přes účelovou
kolej, ten ale nebude součástí bezbariérových přístupových
cest a bude zabezpečen výstražnými kříži. Součástí druhého
nástupiště bude také přístřešek. Celá stanice dostane nový
orientační a informační systém, nástupiště budou rozdělena do
sektorů. Na nástupištích a z obou stran centrálního přechodu
budou umístěny hlasové majáčky pro nevidomé. Menšími
stavebními úpravami projde výpravní budova, téměř výhradně
ale budou zaměřené na služební prostory. Bude například nutné
upravit místnosti pro uložení nových technologií.
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Význam zkratek: EIA: stanovisko EIA; ZP: schválení záměru projektu; UR: vydání územního rozhodnutí; SP: vydání stavebního povolení;
VZ: vyhlášení výběrového řízení; ZS: zahájení výstavby; UP: uvedení do provozu

ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby:
Rekonstrukce žst. Holešov

Zhotovitel dokumentace:
EXprojekt s.r.o.

Druh stavby:
rekonstrukce železniční stanice

Zhotovitel stavby:
není dosud vybrán

Místo stavby:
železniční stanice Holešov, Jihomoravský kraj

Objednavatel stavby:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Rozsah stavby:
délka železniční trati: 1,3 km
počet nových nástupišť: 2

Náklady stavby:
415 101 000 Kč bez DPH

Stav realizace:
v přípravě

Tento leták byl aktualizován v listopadu 2019.
Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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