
HARMONOGRAM PRACÍ
akce: "Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most - Litvínov"

ÚSEK 1: Litvínov, nádraží - Záluží, otočka (zahájení prací - Záluží)

staničení 106,000 106,600 106,600 107,100 107,100 107,500 107,500 108,200 108,200 109,000 109,000 109,580 109,580 109,580 109,580 110,260 109,580 110,260 pozn. Legenda:
měsíc

výluka TT
snesení TV
dmt.kolejí a štěrků mimo přejezdy
provizorní přejezdy
pláň a štěrky vč.zemních prací a odvodnění

nové koleje vč.prací na nových přejezdech
nové zastávky

zastávka km 109,580 - 109,700 mosty
svodidla, DZ, vč. dokončovacích prácí
nové trolejové vedení

kabelové rozvody
dokončovací práce

zastávka km 108,200 - 108,310

km 107,820 - 108,260

zastávka km 107,550 - 107,650

zastávka km 107,550 - 107,650

mosty SO 03.206, 03.207 a 03.208

mosty SO 03.206, 03.207 a 03.208

zastávky km 106,260 - 106,320

zastávky km 106,260 - 106,320

snesení TV v celém úseku

výluka úseku Záluží - Litvínov
otočka konečná úprava smyčky

kabelové rozvody průběžně

nové trolejové vedení průběžně

průb.dle postupu na jednotl.úsecích

terénní  a sadové úpr.,dokončovací pr.

staničení 106,000 106,600 106,600 107,100 107,100 107,500 107,500 108,200 108,200 109,000 109,000 109,580 109,580 109,580 109,580 110,260 109,580 110,260
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ÚSEK 2: Záluží, otočka - Most, Chomutovská (zahájení prací - Záluží)

staničení 106,000 105,400 105,400 104,700 104,700 104,000 104,000 103,400 103,400 102,800 102,800 102,250 102,250 101,800 101,800 101,000 101,000 100,000 pozn. Legenda:
měsíc

výluka TT
snesení TV

zastávka km 100,000 - 100,037 dmt.kolejí a štěrků mimo přejezdy
provizorní přejezdy
pláň a štěrky vč.zemních prací a odvodnění

nové koleje vč.prací na nových přejezdech
nové zastávky

zastávky km 101,730 - 101,620 vč.portálu mosty
svodidla, DZ, vč. dokončovacích prácí
nové trolejové vedení

kabelové rozvody
zastávky km 102,630 - 102,700 dokončovací práce

zastávky km 103,800 - 103,940

most SO 03.201 v km 100,160

kvůli SO 03.201 snesení kolejí v předstihu

zastávka km 104,700 - 104,780

dokončení SO 03.202 v km 104,056

zastávky km 105,400 - 106,000

dokončení mostů z předch.měsíce
zahájení SO 03.202 v km 104,095

SO 03.203 km104,770 a 03.204 km104,839

snesení TV v celém úseku

výluka úseku Most - Záluží
otočka úpr.pro otáčení úseku Záluží - Litvínov

kabelové rozvody průběžně

nové trolejové vedení průběžně

průb.dle postupu na jednotl.úsecích
terénní  a sadové úpr.,dokončovací pr.

staničení 106,000 105,400 105,400 104,700 104,700 104,000 104,000 103,400 103,400 102,800 102,800 102,250 102,250 101,800 101,800 101,000 101,000 100,000
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