
HMG_Zelenohorská 496-513, Praha 8

Objednatel:   Doba realizace stavby od převzetí staveniště:   257 kalendářních dní

 sídlo:  Termín zahájení stavebních prací:   4. února 2019  

 IČ:  Termín dokončení a předání díla zadavateli: 18. října 2019

 Zhotovitel: Ing. Ilja HERAIN  Poznámka: 

 sídlo: Tobrucká 764/4, 160 00 Praha 6 

kalendářní týden   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Předání a převzetí staveniště

Oškrábání maleb

Demontáž stávajících křídel a zárubní zádveří v jednotlivých podlažích

Vyspravení vypraskaných ploch stěn a stropů tmelem a štukem

Malby stěn a stropů barvou Primalex Plus bílá  

Demontáže PVC krytin podest, schodů včetně schodišťových a podlahových lišt

Olejové nátěry boků schodišťových ramen a zbytků podstupnic

Nový omyvatelný nátěr stávající linkrusty

Nátěry ocelových konstrukcí zábradlí, sloupků, madel, suchovodů a mříží

Příprava podkladu pod PVC broušením a stěrkováním

Pokládka PVC podest a schodů včetně schodišťových a podlahových lišt

Pokládka PVC podest a schodů včetně schodišťových a podlahových lišt

Pokládka PVC podest a schodů včetně schodišťových a podlahových lišt
Dodávka montáž zádveří v jednotlivých podlažích - 204 kusů - plastových 

vchodových dveří
Bourání dřevěných stěn pod schodištěm  
Vyzdívka a povrchové úpravy těchto stěn včetně interiérových dveří se zárubní a 

kováním
Vybourání dlažeb a soklíků v přízemí  

Vybourání podkladních betonů v přízemí  

Betonování podlah v přízemí pod budoucí dlažby

Pokládka dlažeb a soklíků

Textilní rohože

Demontáž stávajících PVC madel

Dodávka a montáž nových madel zábradlí

Demontáž dřevěného obložení stropů  

Dodávka a montáž zavěšeného SDK podhledu deskami Knauf

Oprava venkovních vstupních prostor ( podle počasí )

Dokončovací práce a úklid

Předání díla

Osoba oprávněná za zhotovitele jednat:.

Razítko firmy: Autorizační razítko:  postup prací v dilatační sekci VI - domy 496-498 - 8 NP

 postup prací v dilatační sekci V - domy 499-501 - 12 NP

 postup prací v dilatační sekci IV - domy 502-504 - 12 NP

postup prací v dilatační sekci III - domy 505 - 507 - 12 NP

postup prací v dilatační sekci II - domy 508-510 - 12 NP

Podpis: postup prací v dilatační sekci I - domy 511-513 - 12 NP

Jméno, příjmení, funkce: ing. Ilja HERAIN, majitel firmy    

Datum, místo podpisu: V Praze, dne 28.11. 2018   

 

   

                   NÁVRH HARMONOGRAMU POSTUPU PRACÍ stavební akce: "Oprava interiéru a oprava venkovních vstupních prostor"

HMG zahrnuje i časový údaj o postupu prací při demontáži stávajících křídel a zárubní zádveří v jednotlivých podlažích a pří dodávce a montáži zádveří v jednotlivých podlažích 

(204 kusů plastových vchodových dveří) KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ PŘEDMĚTU DÍLA TÉTO SMLOUVY O DÍLO Č. 10/2018.

Harmonogram prací je pouze orientační a může se v průběhu stavebních prací měnit.
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