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Příloha č. 7 ZD = Příloha č. 1 Návrhu Smlouvy o dílo 

„HARMONOGRAM VÝSTAVBY“ 

„Stavební úpravy s odstraněním azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“  

 

Časový a finanční harmonogram plnění veřejné zakázky („Harmonogram výstavby“) Týden č.: …………. - …………….. 2014 

           

  č. týdne počátek týdne   1. 2. 3. 4. 

           

 
I. Etapa – „špinavá“: 
- cíl: zřízení kontrolního pásma odstranění azbestu, příprava pro stavbu, závěrečný monitoring početní koncentrace, odstranění 
kontrolovaného pásma – prokazatelné dílčí předání výsledků měření a části díla po I. etapě objednateli. 
- doba trvání první etapy = 4,5 týdne  
- konec: dílčí předání díla po I. etapě objednateli 

 

                                                                                                                                                                      VÝŠE FINANČNÍHO PLNĚNÍ 

1. ... týden (od …….2014) předání staveniště     

2. ... týden 
(od …….2014) 

………(doplní uchazeč)        

3. ... týden 
(od …….2014) 

………(doplní uchazeč)        

4. ... týden 
(od …….2014) 

………(doplní uchazeč)        
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II. Etapa – „ čistá“: 
- cíl: vpuštění dalších dodavatelů na stavbu, koordinace navazujících stavebních prací technickým dozorem stavebníka, práce jednotlivých 
dodavatelů na sebe navazují, realizace stavebních úprav, závěrečný monitoring početní koncentrace na závěr II. etapy až po ukončení všech 
prací všech dodavatelů, řádný  úklid staveniště a detailní úklid  vnitřních prostor objektu,  finální úprava poničených trávníků, náhrady 
trávníků a poničených dřevin  – prokazatelné finální předání výsledků kontrolní měření azbestových mikrovláken a celého díla po II. etapě 
objednateli 
- termín dokončení druhé etapy: do 31.7.2014 
- počátek: předání staveniště k zahájení II. etapy 
- konec: finální předání díla po II. etapě objednateli    

 

                                                                                                                                                                      VÝŠE FINANČNÍHO PLNĚNÍ  

5. ... týden 
(od …….2014) 

………(doplní uchazeč)                    

… ... týden 
(od …….2014) 

………(doplní uchazeč)           

… ... týden 
(od …….2014) 

………(doplní uchazeč)           

… ... týden 
(od …….2014) 

………(doplní uchazeč)           

… ... týden 
(od …….2014) 

………(doplní uchazeč)           

… ... týden 
(od …….2014) 

………(doplní uchazeč)           

… ... týden 
(od …….2014) 

………(doplní uchazeč)           

… ... týden 
(od …….2014) 

………(doplní uchazeč)           

… ... týden (od …….2014) 
příprava na předání II. etapy a celého díla 
(měření)           

x.  ... týden          …………..2014 (měření) předání díla – finální II. etapy           
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