DRÁŽNÍ ÚŘAD
Tisková zpráva 20. června 2017

DRÁŽNÍ ÚŘAD SCHVÁLIL NÁZVY NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH ZASTÁVEK
Železniční síť České republiky se opět rozroste o několik nových zastávek. V letošním roce byly Drážním
úřadem prozatím vydány čtyři rozhodnutí, která povolují vybudování zcela nových železničních míst pro
nástup a výstup cestujících. Na kterých tratích se tedy nové zastávky vybudují?
Trať číslo:

Název nové zastávky:

200
Zdice – Protivín

Tochovice zastávka

201
Tábor – Ražice
220
Benešov u Prahy – České Budějovice
321
Opava východ – Český Těšín

Písek jih
Červený Újezd u Votic zastávka
Ostrava-Zábřeh

V místě:
V km 61,000 – 61,071 mezi
stanicí Tochovice a zastávkou
Ostrov u Tochovic
V km 58,183 – 58,275 mezi
stanicemi Písek a Písek město
V km 102,769 – 103,000 (v rámci
modernizace IV. koridoru)
V km 36,326 – 36,546 mezi
stanicemi Ostrava-Svinov a
Ostrava-Vítkovice

„V posledních několika málo letech zažívá osobní železnice doslova renesanci. Budování nových zastávek
je správným krokem, zejména pokud jsou tyto zastávky blíže lidem. Nejen pravidelně dojíždějící cestující
do škol a zaměstnání to ocení,“ připomíná ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.
Názvy pro zastávky Písek jih, Tochovice zastávka a Ostrava-Zábřeh jsou platné od nového grafikonu
2017/2018. Jejich výstavby jsou odvislé od investičního plánu národního správce železniční infrastruktury.
Název pro zastávku Červený Újezd u Votic zastávka bude platný od zahájení provozu na modernizované
části trati.
Žádost o stavební povolení byla podána zatím v jednom případu (Červený Újezd u Votic zastávka) – nyní
běží na Drážním úřadu stavební řízení. V ostatních případech (Tochovice zastávka, Písek jih a OstravaZábřeh) zatím o stavební povolení zažádáno nebylo.
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