
 

 
 

 

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 
SPOLEČNÉ STANOVISKO 

 

 
 

PROJEKT: Rekonstrukce silnice II/227, II/225 hranice Stř.kr. - Žatec 

 

Registrační číslo: 16/SML4727/SOD/RR/88/SP/159.08 

 

Podrobnější popis změny – odpočty: 

 

1.) Nedočerpání VDZ položky č. 915221112 

 

 Nedočerpání bylo provedeno na základě skutečně provedeného rozsahu prací.  

 

 

Odůvodnění změny – odpočty: 

 

1.) provedení položky v menším rozsahu) 

 

 Na základě skutečně zjištěné šířky silnice II/225 a II/227, bylo v úsecích, kde by 

provedení projektem navržené šířky vodícího pruhu vedlo k snížení šířky jízdního pruhu pod 

2,75 m, po dohodě s DI PČR, SUSUK, TDI a investorem, šířka vodícího  pruhu provedena 

v šíři 125 mm a tím došlo ke kontinuálnímu provedení VDZ na celé délce opravovaných 

silnic. 

 

 

Nezbytnost vyvolaných změn : 

 

Takováto to úprava  zabezpočí  zvýšení bezpečnost provozu na komunikaci. 

  

 

 

 
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 

+ TDS 
Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

                

Podpis objednatele, datum, razítko: 

 
Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 

AD 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby: Reko silnice II/227,II/255 hr. Stř. kr -Žatec               
SOD č. 16/SML4727/SOD/RR/88/SP/159.08 

Číslo změny:    2 

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001013 
 

Datum:   30.8.2018 

Návrh ocenění změny vychází ze skutečného provedení stavby 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

popis prací : (stručný popis změny) 
 
 
Na základě skutečně provedeného rozsahu vodící čáry vodorovného dopravního značení, 
nedojde k finančnímu dočerpání položky č. 915221112.  
Jedná se o odpočty ve stavebních objektech SO 101 a v SO 102.  

 
 
Přípočet: + 0,- Kč 
Odpočet: - 314.500,- Kč 
                - 445.230,- Kč 
----------------------------------- 
Celkem: - 759.730,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet listů příloh:  

 
Navrhovaná změna ceny díla     -   759.730,00 bez DPH 

                                                         

zvýšení ceny o --------------0,00-------------Kč (bez DPH) 

snížení ceny o ----------- - 759 730,00-------------Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o --------------0--------------------kalendářních dní 

zkrácení lhůty o --------------0--------------------kalendářních dní 

Za zhotovitele:   

Za objednatele: TDS 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby: Reko silnice II/227,II/255 hr. Stř. kr -Žatec               
SOD č. 16/SML4727/SOD/RR/88/SP/159.08 

Číslo změny:     2 

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001013 
 

Datum:   30.8.2018 

Určeno pro projektanta        

 
TDI                   zhotovitele         

 

objednatele       

 

Odesláno/předáno: poštou           

 
poslem           faxem            

 

osobně          

 

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
 
 
Celkem přípočtů a odpočtů:   +                 0,00  

                                    -      759.730,00 

                                        ------------------------- 
                                              -      759.730,00 
 

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 

Původní cena díla:113.781.022,80 Kč (bezDPH) 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o 0,00 (bez DPH) 
 

prodloužení lhůty 
o 

0 kalendářních dní 

snížení ceny o - 759.730,00 (bez DPH) zkrácení lhůty o 0   kalendářních dní 

celková cena  
po změně 

113.021.292,80 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 zjištěnou skutečností     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, 
razítko: 

              

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

                

Podpis zástupce objednatele , datum, razítko: 

 
Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko: 

        

 



Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Společnost REKO, silnice hr. Kraje- Žatec

Cena - celkem dle SoD: 113 781 022,80

Cena - celkem odpočty: -759 730,00 

Cena - celkem přípočty: 0,00

Cena - celkem změny: -759 730,00 

DPH změny: -159 543,30 

Cena s daní změny: -919 273,30 

Cena - celk. SoD+dod 1 + ZBV č.2: 113 021 292,80

DPH SoD +dod 1+ ZBV č.2: 23 734 471,49

Cena s daní SoD+ dod 1+ ZBV č.2: 136 755 764,29

Vypracoval zadání: Ústecký kraj Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 25. srpen 2018 Datum vypracování nabídky: 30. srpen 2018

KRYCÍ LIST

Stavba: 162013 Rekonstrukce silnice II/225 a II/227 hranice Stř. kr. - Žatec

Etapa: 002-ZBV č.2 - odpočty
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-759 730,00 0,00 -759 730,00 -159 543,30 -919 273,30 

Odpočty Přípočty Změna Celkem DPH [Kč] Celkem s DPH

; 0,00 -759 730,00 -159 543,30 -919 273,30 

-314 500,00 0,00 -314 500,00 -66 045,00 -380 545,00 

-314 500,00 0,00 -314 500,00 -66 045,00 -380 545,00 

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Odpočty Přípočty Změna Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

49 915221112 Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní m -7 400,00 42,50 -314 500,00 0,00 -314 500,00 21,00 -66 045,00 -380 545,00 

-445 230,00 0,00 -445 230,00 -93 498,30 -538 728,30 

-445 230,00 0,00 -445 230,00 -93 498,30 -538 728,30 

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Odpočty Přípočty Změna Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

46 915221112 Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní m -10 476,00 42,50 -445 230,00 0,00 -445 230,00 21,00 -93 498,30 -538 728,30 

001 - SO 101

002 - SO 102

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení

001 - ZBV č.2 - zápočty

Stavba: 162043 - Rekonstrukce silnice II/225 a II/227 hranice Stř. kr. - Žatec

Etapa: 002-ZBV č.2 - odpočty

Položkový rozpočet

Stavba: 162043 - Rekonstrukce silnice II/225 a II/227 hranice Stř. kr. - Žatec

Etapa: 002-ZBV č.2 - odpočty


