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Anotace 

Stavebně technologický projekt - Obytný soubor Na Vackově - objekt F 

Posouzení předané projektové dokumentace (pro provádění stavby) a její 
případné doplnění, řešení prostorové, technologické a časové struktury 
komplexního stavebního procesu akce, návrh zařízení staveniště, technologický 
postup prací (výrobní předpis) 2 vybraných významných procesů, doprovodná 
technická zpráva s komentářem řešení. 
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Abstract 

Construction technology project – Residential building Na Vackově - building F 

Project documentation (executive construction documentation) revision along with 
its complementation, if necessary; space, technology and time structure, complex 
construction process, site facilities proposal, technological process for 2 significant 
procedures, accompanying technology report with comments about the solution. 
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construction technology project, construction timeline, site facilities, technology 

process 
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zpracování samotné dokumentace, tak i z hlediska technologického, u kterých 

jsem navrhla jejich optimální řešení. Provedla jsem rozdělení celého projektu na 
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Výsledná doba trvání celého procesu výstavby daného projektu je, dle mého 
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Cíle mé bakalářské práce byly splněny. 
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