
Časový harmongram stavby
Stavba:
Místo: Milíkov

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
měsíc
týden 41.

Předání staveniště, vytyčení a ověření IS
Osazení  provizorního DZ
Frézování živičných vrstev vozovky
Odbourání konstrukce vozovky na pravé polovině mostu
Provizorní přeložka sdělovacího vedení
Zřízení záporového pažení na pravé polovině mostu, odstranění 
nadnásypu do úrovně římsy, odstranění zábradlí
Zřízení provizorní objízdné komunikace, provizorního připojení MK 
a samostatného sjezdu
Montáž a osazení mostního provizoria

Přesun provizorního DZ, přerušení provozu na silnici, výluka BUS
Přesun provizorního DZ, převedení dopravy na provizorní 
komunikaci a most
Odbourání konstrukce vozovky na levé polovině mostu
Zřízení záporového pažení na levé polovině mostu
Výkopy, bourání stávajícího mostu, křídel a opěrných zdí
Osazení obtokového potrubí na zápory, převedení toku do potrubí
Příprava základové spáry, bednění a výstuž základů mostu a 
opěrných zdí
Betonáž základů mostu a opěrných zdí
Bednění a výztuž opěr, křídel a opěrných zdí
Betonáž opěr ,opěrných zdí a křídel
Skruž, bednění a výztuž příčle, křídel a opěrných zdí
Betonáž příčle, křídel a čelních zdí
Bednění, výztuž a betonáž říms na opěrných zdech
Izolace nosné konstrukce, nátěry spodní stavby před prováděním 
zásypů
Bednění, výztuž a betonáž levé římsy mostu
Zásypy a opevnění dna koryta, odstranění obtokového potrubí
Zásypy za rubem opěr, přechodová oblast mostu, násypové těleso 
na levé polovině mostu, vytažení zápor mimo vozovku na levé 
polovině mostu
Osazení zábradlí na levé polovině mostu
Pokládka živičných vrstev na levé polovině mostu
Přesun provizorního značení, převedení dopravy na levou polovinu 
mostu
Odstranění provizorní objízdné komunikace, provizorního připojení 
MK a samostatného sjezdu

Přesun provizorního DZ, přerušení provozu na silnici, výluka BUS
Přesun provizorního DZ
Násypové těleso na pravé polovině mostu, bednění, výztuž a 
betonáž pravé římsy
Osazení zábradlí na pravé polovině mostu
Pokládka živičných vrstev, obnova místní komunikace a 
samostatného sjezdu, zálivky
Odstranění provizorního DZ, převedení dopravy na most
Přeložka sdělovacího vedení do původního umístění, terénní 
úpravy, nátěry, dokončovací práce, čištění vozovky
Dokončení - předání stavby

Prováděné práce

Rekonstrukve mostu ev.č. 01144-5 Milíkov

27.23. 24. 25. 26.
červen červenec

28. 29. 30. 31.
duben

18. 19.14. 15. 16.
srpen září

32. 33.20. 21.
květen

22.17. 39.
říjen
40.34. 35. 36. 37. 38.
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