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Skanska zahájila rekonstrukci železničního spojení mezi Kadaní
a Kadaní-Prunéřovem. Do roku 2021 opraví také kadaňské
nádraží a postaví novou zastávku, která zajistí obsluhu místní
části Bystřice.
Pětikilometrový úsek jednokolejné železnice mezi zastávkami
Kadaň a Kadaň-Prunéřov projde v následujících dvou letech
zásadní proměnou. Celá trať bude elektrifikována a napojena na
hlavní dopravní tah směr Chomutov a Ústí nad Labem. Součástí
stavební zakázky za celkem 340 mil. Kč je kompletní rekonstrukce
kadaňského nádraží a výstavba nové železniční zastávky.
Generálním dodavatelem stavby je Skanska, investorem Správa
železniční dopravní cesty (SŽDC).
„Elektrifikaci jednokolejky z Kadaně do Prunéřova Ústecký kraj velmi
vítá. Nahradí spojení motorovou Regionovou a sjednotí páteřní
mezikrajskou trať z Ústí nad Labem do Karlových Varů,“ uvádí
Magdalena Fraňková, tisková mluvčí Ústeckého kraje pro dopravu.
„Součástí zakázky je celková přestavba a modernizace železniční
stanice Kadaň. Opravíme zde železniční spodek a svršek, mosty
a propustky a postavíme novou zastávku Kadaň-Bystřice. Věřím, že
cestující ocení nová nástupiště, bezbariérový přístup a informační
zařízení. Postaráme se o nové trakční vedení a také staniční, traťové
zabezpečovací a sdělovací zařízení. Trať bude vybavena novými
technologiemi, které umožní dálkové řízení a zvýší bezpečnost
železničního provozu,“ uvádí Petr Homolka, ředitel závodu Železniční
stavitelství společnosti Skanska a.s.
Přílohy: 2x foto železničního úseku Kadaň – Kadaň-Prunéřov
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Skanska je celosvětově jedna z největších společností poskytujících služby v oblasti
stavebnictví, komerčního a rezidenčního developmentu a PPP projektů. Na
vybraných trzích ve Skandinávii, Evropě a USA působí více než 40 tisíc jejích
zaměstnanců. Skupina Skanska vstoupila na český a slovenský trh v roce 2000 a
zabývá se výstavbou dopravní infrastruktury, veřejných zařízení a inženýrských sítí,
vyrábí vlastní produkty a zajišťuje si zdroje pro výstavbu. Administrativní, výrobní a
obchodní prostory zajišťuje od developmentu až po facility management. V oblasti
rezidenčního developmentu se zaměřuje na budovy šetrné ke svému okolí i lidem,
kteří je obývají. Při výstavbě minimalizuje ekologickou zátěž, využívá obnovitelných
zdrojů a dbá na bezpečnost práce. Skanska prosazuje principy společensky
odpovědného a etického podnikání v environmentální, sociální i ekonomické rovině.
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