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SO 01.1

SO 01.2

SO 01.3

SO 02

SO 03

SO 04.1

SO 04.2

SO 05

SO 06.1

SO 06.2

SO 07.1

SO 07.2

SO 08

SO 09.1

SO 09.2

SO 12

SO 13

SO ??

Rekonstrukce plynovodu - bude provedeno 

mimo SoD - zajišťuje objednatel

demontáže, zemní práce, 

kce truhlářské, elektroinstalace

podkladní vrstvy, potrubí, zásypy

kryty komunikací, elektroinstalace

bourání, zemní práce, přípravné práce

Rok

Komunikace Dr. Veselého - 1. etapa

vodor.kce, podlahové kce, svislé kce, nátěry

schodiště, dokonč. Kce

Schodiště 1. a 2. etapa

hrubá montáž

kabelová přípojka, telebox

stěny a příčky

ostatní kce na trubním vedení

Přemístění VTA vč. kabel. příp. - 2. etapa

výsadba dřevin, hnojení

pokácení stromů a keřů, likvidace pařezů,

příprava půdy, odplevelení

Sadové úpravy - ozelenění svahu Dr.Veselého

Měsíc

hrubá montáž

zemní práce, základy, bourání, 

zemní práce,  trub.vedení, vodor.kce,bourání

svislé a kompl. kce, podlahy a podl. kce

Převzetí staveniště

izolace, komunikace, doplň. práce

zemní práce, základy, úprava podloží,bourání

dokonč, práce, kce tesařské, nátěry

ostatní kce a práce

Veřejné osvětlení - 1. etapa

Úprava rozv.skříně NN ul. Dr. Veselého (bude 

provedeno distributorem)

Dešťová kanalizace - 2. etapa

Dešťová kanalizace - 1. etapa

Rekonstrukce vodovodu - 2. etapa

Rekonstrukce vodovodu - 1.etapa

Sadové úpravy - vegetační úpravy

………………………………..

Ing. Lubomír Macák

jednatel

kompletace, vyzkoušení

výsadba dřevin, hnojení

příprava půdy, kokos. rohož

bourání, zemní práce, přípravné práce

podkladní vrstvy, potrubí, zásypy

podkladní vrstvy, potrubí, zásypy

bourání, zemní práce, přípravné práce

Harmonogram je platný za předpokladu příznivých tedy technologicky přípustných klimatických podmínek v rámci stavebních norem , dále při 

vhodné součinnosti objednatele v řešení případných problémů se správci inž.sítí a pod...
pozn:

425 kalendářních dnů 

červen červenec

Přeložka trasy minerál. vody - 1. etapa

Týden

1.4.2014

Ve Valašském Meziříčí dne 19.3.2014

základy, podkladní vrstvy, potrubí

Celková doba realizace :

Veřejné osvětlení - 2. etapa

zemní práce, základy, trub.vedení,bourání

svislé a kompl. kce, podlahy a podl. kce

komunikace, doplňující kce

zemní práce, základy, trub.vedení,bourání

svislé a kompl.kce

vodorovné kce, podlahové kce, izolace

Ukončení prací - předání díla:

Zahájení prací - předpoklad :

Rekonstrukce parovodu

Předání a převzetí díla

ostatní kce a práce

kryty komunikací, elektroinstalace

demontáže

komunikace, doplňující kce

bourání, zemní práce, přípravné práce

bourání, zemní práce, přípravné práce

dokonč.práce, elektromontáže

podkladní vrstvy, potrubí, zásypy

do 30.5.2015

únor březen duben květenleden

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMOGRAM

Komunikace Dr. Veselého - 2. etapa

Komunikace Dr. Veselého - stav. připr.

Stavba : Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

Opěrné zdi - 2. etapa

říjen listopadsrpen září

2014

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY LÁZEŇSKÁ SEZONA ZIMNí OBDOBí

2015

duben květen prosinec

kompletace, vyzkoušení

demontáže, zemní práce, 

svislé kce,sloupy, pilíře, 


