
ID Název úkolu

1 Rekonstrukce výpravní budovy -žst. České 
Budějovice

2 autorské dozor

3 Technické tozor investora

4 Zahájení stavby - předání staveniště

5 mobilizace zdrojů (projektová dokumentace, zajištění 
veškerých povolení, stroje , zařízení

6 Příprava pro stavbu -1. etapa

7 zařízení staveniště - stavební dvůr

8 Rozmístění oplocení, uzavření části haly pro 
cestující - 1. etapa - jižní křídlo

9 Umístění náhradních prostor dopravní kanceláře na 
ploše u jižního přístavku

10 1. etapa - rekonstrukce jižního křídla + energocentra

11 stavebně archytektonické část

12 technologie TZB

13 ostatní technologie

14 Technologie transformačních stanic VN/NN

15 rekonstrukce místností 1.19,1.92, 1.93, 1.94, 
1.96, 1.98, 1.87 a 1.88

16 rekonstrukce zbývajících místností energocentra

17 vyklizení prostor VB ČB - 1. etapa - mimo DK VB CB

18 2. etapa - jižní křídlo VB - České Budějovice

19 stavební část - rušení stávajícího stavu

20 stavební část - nově navrhovaný stav

21 orientační operativní průzkum fasády před 
postavením lešení

22 technologická část

23

24

25 dokončovací práce

26 obnovení provozu haly ČB - 2.etapa

27 přepojení dopravní kanceláře zpět do zrekonstruovar

28 dokončení2  etapy - předání do užívání

29 příprava pro stavbu - 3 etapa - severní křídlo

30 rozmístění oplocení, uzavření části haly pro cestující 
- 3 etapa

31 vyklizení prostor VB ČB - 2 etapa

32 3 etapa -severní křídlo VB - České Budějovice

33 stavební část - rušení stávajícího stavu

34 stavební část - nově navrhovaný stav

35 orientační operativní průzkum fasády před 
postavením lešení

36 technologické část

37 dokončovací práce

38 obnovení provozu haly ČB - 3 etapa

39 ukončení rekonstrukce 3  etapa - předání 
díla do užívání
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