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Optimalizace železniční trati Lysá nad Labem –
Praha-Vysočany postoupí do další fáze
Dne 13. června se uskuteční slavnostní ukončení investiční akce „Modernizace žst.
Čelákovice“, která omezovala provoz na čelákovickém nádraží od ledna 2017. Dne
23. května bylo zároveň předáno staveniště na optimalizaci železniční trati v úseku Lysá nad
Labem – Čelákovice. Našeho města se nejvíce stavební práce dotknou v letech 2020–2021
v souvislosti s náhradou stávajícího železničního mostu přes řeku Labe za nový.
Kromě tzv. peronizace žst. Čelákovice, během
které byla vybudována vnější a ostrovní nástupiště včetně dvou podchodů, se podařilo
s vlastníkem vyjednat i výstavbu cyklověže
nové generace v blízkosti výpravní budovy, rovněž byla opravena výpravní budova, která byla
vybavena novým mobiliářem. Původní projekt
s těmito investicemi nepočítal. Postup prací
je zdokumentován v obrazové publikaci, která
bude pokřtěna během slavnostního ukončení
stavby. Město Čelákovice zároveň podalo žádost o dotaci v rámci ITI na výstavbu nového
parkovacího domu podél Masarykovy ulice pro
105 osobních automobilů.
Společnost Eurovia CS, která je zhotovitelem
optimalizace mezistaničního úseku Lysá nad
Labem – Čelákovice, bude v našem města působit především v následujících dvou letech. Od
března 2020 bude připravována výstavba provizorní přeložky s tím, že během zemních prací na
provizorním železničním tělese budou probíhat
práce i na výstavbě pilířů pro nový most. V listopadu 2020 bude první část stávající mostní
konstrukce (kolej po proudu řeky) příčně přesunuta do polohy provizorní přeložky a obnoven dvoukolejný železniční provoz. Druhá část
stávající mostní konstrukce (kolej proti proudu
řeky) bude snesena a demontována v březnu

2021. Mostní provizorium z provizorní přeložky
bude sneseno a demontováno na přelomu III.
a IV. čtvrtletí 2021. Od června do července 2021
budou probíhat stavební práce na mostních objektech, na zastávce Čelákovice-Jiřina a trati ve
východní koleji (ve směru do Lysé pravá kolej).
Srpen a září 2021 budou v uvedené části stavebně klidnější, v říjnu a listopadu 2021 se práce na mostních objektech, na zastávce Čelákovice-Jiřina a trati přesunou do opačné, západní
koleje (ve směru do Lysé levá kolej). Odhadované náklady stavby jsou 1,47 mld. Kč bez DPH.
Stejně jako v nyní dokončované investiční akci
bude vydána obrazová publikace zaměřená na
postup stavebních prací a především na výstavbu nového železničního mostu.
Správa železniční dopravní cesty zároveň vypsala v polovině května veřejnou zakázku na
zhotovitele stavby v úseku Mstětice – Praha-Vysočany, na kterém vznikne do roku 2024
nová železniční zastávka Praha-Rajská zahrada a svůj vzhled kompletně změní železniční
stanice Praha-Vysočany včetně nové výpravní
budovy. Realizace stavby by měla být zahájena
letos na podzim. Posledním z optimalizovaných
úseků bude trať mezi Mstěticemi a Čelákovicemi včetně nové přeložky.
Petr Studnička, místostarosta I

Firma zabývající se zakázkovou velkosériovou výrobou a prodejem CD a DVD nosičů, zejména na evropských trzích,
hledá pro další rozvoj svých aktivit pracovníka do oddělení tiskárny a vypisuje výběrové řízení na pozici:

Očekáváme:
- min. vyučení v technickém oboru
- SŠ vzdělání s maturitou (vzdělání technického zaměření nebo zkušenosti z výrobní činnosti výhodou)
- ﬂexibilitu, svědomitost, ochotu a spolehlivost

Nabízíme:
- odborné zaškolení po nástupu
- příjemné pracovní prostředí
- zajímavou, zodpovědnou a perspektivní práci s možností ﬁremního postupu
- podmínky a zázemí prosperující české ﬁrmy
- 5 týdnů dovolené
- dotované stravování
- příspěvek na penzijní připojištění

Pokud Vás naše nabídka oslovila, kontaktujte nás na e-mail: hamrik@fermata.cz, případně na tel. čísle 326 901 360
nebo na adrese: Zárubova 1678, 250 88 Čelákovice. Další informace o ﬁrmě naleznete na www.fermata.cz

8/

FERMATA, a.s.

- obsluha strojů: řezačka, falcovačka, výsek, vazba V1, laminátor, atd.
- kontrola výsledného produktu

CD & DVD & Blu-ray Disc & tiskárna

Náplň práce:

výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice
Úředník – referent/ka odboru stavebního
úřadu MěÚ Čelákovice
Pracovní poměr: na dobu neurčitou (možno
i zpočátku na zkrácený úvazek).
Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice.
Platové zařazení: 9. platová třída dle NV
č. 222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v plat. znění.
Termín nástupu: dohodou.
Předpoklady:
n stanovené § 4 zákona 312/2002 Sb., („zákon
o úřednících“).
Kvalifikační předpoklady:
n vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví
nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru stavebnictví.
Výhodou při výběrovém řízení je:
n praxe v oboru stavebnictví;
n zkouška odborné způsobilosti při územním
rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění;
n znalost zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
n řidičský průkaz sk. B.

Vizualizace nového železničního mostu přes Labe v Čelákovicích. Zdroj: SŽDC

Operátor/ka knihařských strojů

Nový vzhled výpravní budovy a žst. Praha-Vysočany.
Zdroj: SŽDC

Další požadované dovednosti a schopnosti:
n uživatelská znalost MS Office + pozitivní
vztah k PC;
n spolehlivost;
n pečlivost a příjemné vystupování.
Charakteristika vykonávané práce:
n výkon agendy stavebního úřadu.
Přihlášky s požadovanými doklady (podrobně viz webové stránky města) a v určené
formě je nutno doručit nejpozději do čtvrtka
4. července 2019, 11.00 hod., osobně do podatelny MěÚ Čelákovice, nebo poštou na
adresu MěÚ Čelákovice, náměstí 5. května 1,
250 88 Čelákovice.
Kontakt + další informace: Ilona Luštincová,
vedoucí OSÚ, tel.: 326 929 135.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

zpravodaj města čelákovic

