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Datum a čas jednání: 

13. 10. 2017 11:00 
 

Místo konání 
Městský úřad Chrastava 
 

 

Přítomni: 
Dle přiložené prezenční listiny 
Přílohy záznamu: 
Příloha č.1 – Prezenční listina  
Příloha č.2 – Koncept situace stavby 

Důvody a cíle jednání 
Cílem jednání bylo představení daného projektu a jeho koncepčního řešení zástupci města 

Chrastava. Následovala diskuse s upřesněním možností a požadavků jednotlivých stran. 

Průběh jednání: 

Zástupci města byl na předložených situacích představen celkový rozsah stavby, po kterém 

následovalo bližší představení řešení v železniční stanici. 

Jednalo se zejména o: 

1. Zabezpečovací a sdělovací zařízení 

V rámci této akce dojde k rekonstrukci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v celém 

úseku Liberec – Chrastava – Hrádek nad Nisou vč. rekonstrukce zabezpečovacího a 

sdělovacího zařízení přímo ve stanici Chrastava. 

 

2. Rozsah nového kolejiště 

Byl představen navrhovaný rozsah kolejiště, jehož součástí bude i vybudování nových 

nástupišť s přístřešky, podchodu, přístupových komunikací a rekonstrukce odvodnění 

stanice.  

 

3. Podchod v ŽST Chrastava 

Stávající podchod bude zrušen, nově bude vybudován podchod v oblasti navazující na 

autobusový terminál, nacházející se na pozemku p.č. 863/14 ve vlastnictví města 

Chrastava. 

V návaznosti na nově navržený podchod byla projednána možnost prodloužení tohoto 

podchodu směrem k průmyslové zóně. V rámci tohoto stupně dokumentace (Záměr 

projektu) bude sledována i varianta s prodloužením podchodu. 

Po prověření majetkoprávních vztahů se rozhodne o variantě s/bez prodloužení 

podchodu. 

 

4. Koncepční řešení výpravní budovy  

 

Předpokládá se rekonstrukce dopravní kanceláře, která bude adaptována pro potřeby 

umístění technologických zařízení. V návaznosti na stavebně technický průzkum dojde 

ke stanovení potřebného rozsahu rekonstrukčních prací za účelem částečného 

zhodnocení výpravní budovy. 

 

Název akce: 

Rekonstrukce ŽST Chrastava 
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5. Mosty  

V rámci stavby dojde také k rekonstrukci několika mostních objektů: ev. km 9,924; 

10,152; 10,216; 10,650; 11,026. 

U mostu v ev. km 11,026 dojde k rekonstrukci se zachováním stávající podjízdné výšky. 

 

Závěr jednání 

Po domluvě se zástupcem města je nám město ochotno poskytnou potřebné podklady jako 

např. aktuální územní plán města, součinnost pro získání dat o pohybu a počtu osob, 

dokumentaci stavby autobusového terminálu u nádraží aj. 

  

Zástupce města s předneseným konceptem projektu souhlasí. 

 

Zapsal: Martin Mykisa 
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