
Evidenční list změny stavby Příloha č. 2

Název a evidenční číslo stavby:
1/27 Velemyšlevs - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201 - Most pres údolí Chomutovky __________________ _

Číslo SO/PS /

I číslo změny SO/PS:

201 /1

Číslo změny stavby:

1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.10,2009 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Sdruženi Velemyšleves - obchvat

Paré Č. Příjemce

1, 2
Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR)

3 Zhotovitel

4 Projektant

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis 
ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Z

I 15/I

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a 
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě odlišností RDS

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodněni kategorie Víceprací ve změně:
Změnv RDS - technický popis změnv
Vzhledem k reálně zastiženým geotechnickým a hydrotechnickým podmínkám v oblasti realizované stavby zjištěným během dodatečného inženýrsko-geoiogického a 
hydrotechnického průzkumu byl upraven návrh hlubinného založení mostu (SO 201) ve srovnání s návrhem v projektu ve stupni PDPS. Hlavní úprava technického řešení 
hlubinného založení spočívá v úpravě počtu a délek pilot v jednotlivých pilotových skupinách pod základy. Délky vycházejí ze zjištěných geotechnických charakteristik 
podloží, vždy je snaha nesituovat patu pilot v olbasti vrstev zvodnělých jemnozrnných pisků a naopak ukončit piloty v úrovni pevných jílů a jílovců. Vzhledem k problémům 
indikovaným výsledky dodatečného průzkumu (tlaková artézská podzemí voda, zasaženi kaveren po historické - selské důlní činnosti) je oproti předpokladům a 
požadvakům projektu PDPS upraven rozsah testováni intergrity a zkoušeni pilot. Nově jsou všechny piloty vystrojeny trubkami pro zkoušeni metodou CHA. Zkoušeny z 
hlediska únoslnosli budou dvě nesystémové piloty u pilířů P4 a P5 (použita bude statická zatěžovací zkouška) a systémové pilosty (vždy jedna ze skupiny) základů P2, P3, 
P6, P7, Pro tyto piloty bude použila metoda dynamického zkoušení únosnosti pilot PDA. Do návrhu pilotového založeni krajních opěrOPI a OPB se promítla i skutečnost, 
že v těchto místech byl během průzkumných prací zastižen sesuv a s ohledem na zajištění stability násypového tělesa je nutné piloty navrhnout jako stabilizační prvek 
tohoto sesuvu a piloty navrhnout na přilížení vodorovnou podélnou silou 500 kN - toto má vliv na vyztuženi pilot a u krajní opěry i na situování pilot - navrženy ukloněné 
piloty 1:10, S ohledem na výše uvedenou problematiku vycházející z reálných geotechnických podmínek na stavbě je nutné i upravit založeni provizorních stojek 
potřebných pro dočasné podepření nosné konstrukce během výstavby. Původně uvažované plošné založení těchto montážních podpor je kvůli indikovanému plošnému 
proudovému sesuvu potencionálně nestabilní.

Zdůvodnění změnv
Předpokládané geologické a hydrogeologické prostředí stavby bylo stanoveno na základě podrobného geotechnického průzkumu, který byl proveden v rámci zpracováni 
dokumentace DSP, Podrobný geotechnický průzkum byl zpracován v období 01/2008 a navazoval na předběžný geolechnický průzkum zpracovaný v roce 2005.
V rámci realizace stavby, na základě skutečně zastižených geologických podmínek na staveništi, byl proveden doplňkový inženýrsko - geologický průzkum (12/2014), který 
potvrdil rozdílné geologické a hydrogeologické vlastnosti zemin oproti předpokladu zadávacího projektu.

Návrh zařazeni změnv do kategorie Č 3a  zdůvodnění
Jedná se o práce, které jsou nutné a neoddělitelné od předmélu veřejné zakázky a jsou vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi - na základě skutečných geologických a 
hydrogeologických poměrů zjišlěné v doplňkovém inženýrsko-geologickém průzkumu, které zadavatel nemohl předvídat v době zpracováni ZDS. Doplňkový inženýrsko- 
geologický průzkum mohl být proveden až v okamžiku zahájeni stavebních prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

-1 657 390,80 12 062 049,35 10 404 658,55

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:
Projektant (autorský dozor) jméno datum 'J ^  L f . X f l f o

Technický dozor stavebníka jméno ™  datum X o - ^ . i o n

Supervize jméno datum

Správce stavby jméno datum J p  , (f

m  ČF

LQ. O /HI C
" tMjcrrova

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, Který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Zftígrty1 feř^jíŠBlflftidrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny 
stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle § 31 Směrnice č. 18/2013) jméno datuJ k  - 07 -  2015

Zhotovitel jméno datum 1 3 .Qt . 201íj

f
Změna stavby (ZBV) - krycí list číslo paré:



Příloha č. 2

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby:
1/27 Vetemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001
Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS):
SO 101.1 -S iln ice  1/27

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

101.1/1

Číslo ZBV: 

2
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2009 (dále je 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Sdružení Velemyšleves - obchvat

n Smlouva):

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

Přílohy Evidenčního listu Změnv stavbv:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis 
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV 
včetně event. vyjádřeni Úseku GŘ - počet listů A4

1 0 7

Soupis prací - počet listů A4 1 9 /1

Dokladová část Změnv:
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodněni, popis, dokladování a 
ocenění Změn - počet listů A4

J S ff % 3

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě od lišnosti RDS

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedeni a zdůvodněni kategorie Vfcepracl ve změně:______________________________________________________
Změnv RDS - technicky popis zménv:
V rámci realizace stavby byly zjištěny rozdílné geologické a hydrogeologické parametry oproti předpokladu uvedenému v zadávacím projektu. 
Předpokládané geologické a hydrogeologické prostřed! stavby bylo stanoveno na základě podrobného geotechnického průzkumu, který byl proveden v 
rámci zpracováni dokumentace DSP. Podrobný geotechnický průzkum byl zpracován v období 01/2008 a navazoval na přeběžný geotechnický 
průzkum v roce 2005. V  rámci realizace stavby, na základě skutečně zastižených geologických podmrnek na staveništi, byl proveden doplňkový 
inženýrsko-geologický průzkum (12/2014), který potvrdil rozdílné geologické a hydrogeologické vlastnosti zemin oproti předpokladu zadávacího 
projetku.
Změna založeni a návrhu zemního tělesa
Dle výsledků doplňkového inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu zpracovaného ARCADIS CZ - divize Geotechnika (12/2014) je na 
základě geotechnických výpočtů sedání stability zemních těles částečně upraven návrh zemních prací v rámci SO 101.1. Změny se týkají zejména 
návrhu založeni, použitých materiálů, řešení násypových těles v návaznosti na SO 201 - Most přes údolí Chomutovky. Na základě doplňkového 
průzkumu je upřesněno i technické řešeni zářezu v km 1,505 - 1,920. Jsou provedeny následující úpravy:
- Km 0,000 - 0,900 Doplnění separačnl geotextllie a prohloubení, příp. doplněni podélných drenáží
- Km 0,900 - 0,950 (přechodová zóna SO 201) Pod násypem zvodnělá oblast s výskytem uhlí - Založeni: Doplnění příčných žeber do podloží násypu 
pro odvedení podzemní vody, roznášecí polštář doplněný o výztužnou geotextílii, doplněni podélných patních drénů z hrubozmného materiálu. 
Násypové těleso: doplněni vyztužení silničního tělesa geomřížemi z důvodu zajištěni stability.
- Km 1,480 -1,530 (přechodová zóna SO 201) Násyp na ukloněném sesuvném svahu, zbytky důlní selské těžby uhlí, Stabilita násypového tělesa dle 

DPS nevyhovující. Násyp musí být proveden z lehčeného materiálu (popílek). Nelze provést z místních materiálů. Pata násypu je doplněna o patní
t.fén z hrubozmného materiálu.
- Km 1,530 - 2,50 Zářez dle PDPS ve sklonu 1:1,75 není stabilitně vyhovující. V  rámci RDS upraven sklon zářezu na 1:2,25 včetně stabilizace příčnými 
žebry v úseku 1,530 -1,750. V tomto úseku je také doplněna ochrana vozovky před účinky podzemní vody - Drenážní vrstva zaústěná do hloubkových 
drenážl.
- Km 2,500 - KÚ Doplněni separačnl geotextllie a prohloubeni, příp. doplnění podélných drenáží.
- Úprava rozsahu drenážního systému včetně revizních šachet (max. po 100 m) a dořešen způsob jeho zaústění.
Zdůvodnění změnv:
Důvodem vzniku této změny jsou skutečné geologické a hydrogeologické poměry, zjištěné v doplňkovém inženýrsko-geologickém průzkumu. Zadávací 
dokumentace stavby byla vytvořena dle geotechnického průzkumu, který byl proveden v rozsahu a dle předpisu Ministerstva dopravy, odboru silniční 
infrastruktury, TP 76: část A  - zásady geotechnického průzkumu a část B - Prováděni geotechnického průzkumu, jak je patrné i z přiloženého vyjádření 
projektanta zadávací dokumentace, společnosti SUDOP Praha, a.s.. Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum mohl být proveden až v okamžiku 
zahájení stavebních prací a vytvořeni přístupové cesty do předmětné lokality a přípravy staveniště. Bez těchto opatření nebyla v lokalitě umístěni 
stavby možná jakákoliv manipulace s technikou nutnou pro odpovídající geotechnický průzkum.
Při doplňkovém inženýrsko-geologickém průzkumu byly zjištěny odlišné geologické poměry, než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci stavby, 
především byla zjištěna nižší mocnost kvartérnlch zemin charakteru jílu v přechodové oblasti a v prostoru pod opěrou byla zjištěna zavalená kaverna 
po těžbě uhlí. Odlišné geologické poměry způsobily i odlišné hladiny a prouděni podzemní vody, skutečný vodní režim podloží celé lokality byl zjištěn 
navazujícím hydrogeologickým průzkumem. Zhotovitel doplňkového hydrogeologického průzkumu v závěrečné zprávě doporučil v místě pilotáže u 
opery P4 provést dočasný násyp cca 1,5 m a zapažený vrt naplnit neagresivní vodou a vlastni realizaci betonáže jednotlivých pilot provádět pod 
hladinou vody.
i zařazení zménv do kategorie č. 3 a zdůvodnění:
jedná se o práce, které jsou nutné a neoddělitelné od předmětu veřejné zakázky a jsou vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi - na základě 
skutečných geologických a hydrogeoologických poměrů, zjištěných v doplňkovém inženýrsko-geologickém průzkumu, které zadavatel nemohl 
předvídat v době zpracování ZDS.
Vícepráce tedy vznikly na základě odlišných geologických podmínek v místě realizace stavby. Geologické podmínky byly mapovány a odhadovány na 
základě inženýrsko-geologického průzkumu, který byl prováděn v rámci přípravy stavby a který byl proveden v rozsahu odpovídajícímu zadání, 
umístění a charakteru stavby. Je technicky neproveditelné skutečné geologické prostředí exaktně zmapovat v rámci přípravy stavby, vždy se jedná 
pouze o odborný odhad. Přesná skutečnost je pak zjištěna až v rámci realizace stavby. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti vzniku nových 
stavebních prací je naplněna.



Příloha č. 2
Tyto prář^jsou nezbytné pro provedení stavebního objektu. Bez provedení těchto prací by nemohlo být pokračováno v realizaci stavebního objektu - 
nebyly by  !Plněny stabilitní předpoklady podkladních vrstev zemního tělesa, což by vylučovalo realizaci navazujících stavebních prací. V  případě 
oddělení daných viceprací od veřejné zakázky, by nemohly být jednoznačeně stanoveny odpovědnosti jednotlivých dodavatelů (záruky jakosti). Navíc 
by h ro z ili feálné riziko vzniku vzájemně nekompatibilních části stavby - jednotlivé vrstvy zemního tělesa na sebe navazují a působí jako celek pro 
dosažení Parametrů definovaných v rámci zadávacího projektu. V případě oddělení těchto prací by opět nebylo dosaženo parametrů definovaných v 
zadáva cí  m proj ektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Viceprací Cena navrhovaných Méněprací a 
Viceprací celkem

-14 519 842,59 32 692 329,21 18172  486,62

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)
da,um I U  H

podpis

Funkce zamĚstnance ŘSD CR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádření k žbv -  / í S  CH 1  da6,m 1 2 . 1 1 .  2015

podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby |  datum 1 Z. 11. 2015 podpis

ijednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsfcu podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny 
stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle § 31 Směrnice č. 18/2015) datum 0 4 -12- 2015̂

~ _ V* /i J

Zhotovitel jméno datum 04 11. Zl/tS"
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list VI

________________________________ i ž



PříloUsa č. 2

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Čista ZBV:
1/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001 /  číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.1/2 3
SO 101.1 ^S iln ice I/27
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2009 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Sdružení Velemyšleves - obchvat

Přllohv Evidenčního listu Změnv stavbv: Paré č. Příjemce

Zápis o projednání oceněni soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis 
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV 
včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4

8 v '
1

Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

Soupis prací - počet listů A4 32 / | 3 Projektant

4 Supervize
Dokladová část Změnv:
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
oceněni Změn - počet listů A4

2 G Í^

1 1 liciátor změny: Zhotovitel na základě odlišnosti RDS

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:
Změny RDS - technický popis změnv:
V rámci realizace stavby byly zjištěny rozdílné geologické a hydrogeologické parametry oproti předpokladu uvedenému v zadávacím projektu. 
Předpokládané geologické a hydrogeologické prostředí stavby bylo stanoveno na základě podrobného geotechnického průzkumu, který byl proveden v 
rámci zpracování dokumentace DSP. Podrobný geotechnický průzkum byl zpracován v období 01/2008 a navazoval na přeběžný geotechnický 
průzkum v roce 2005. V rámci realizace stavby, na základě skutečně zastižených geologických podmínek na staveništi, byl proveden doplňkový 
inženýrsko-geologický průzkum (12/2014), který potvrdil rozdílné geologické a hydrogeologické vlastnosti zemin oproti předpokladu zadávacího 
projetku.
Změna založení a návrhu zemního tělesa
Dle výsledků doplňkového inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu zpracovaného ARCADIS CZ - divize Geotechnika byl na základě 
geotechnických výpočtů sedání a stability zemních těles v rámci ZBV 2 částečně upraven návrh zemních prací, zejména návrh založení, použití 
materiálů, řešení násypových těles v návaznosti na SO 201 - Most přes údolí Chomutovky a technické řešení zářezu v km 1,505 - 1,920, Uvedené 
důvody jsou podrobně popsány a rozebrány v ZBV č. č. 02 a s ním souvisejících dokumentech. Výše víceprací byla stanovena na základě odborného 
odhadu projektanta (V době vzniku informace k ZBV č, 02 ještě nebyla dopracována realizační dokumentace stavby dle skutečnosti).
V průběhu realizace bylo zjištěno, že původní odhad byl oproti předpokladu nepřesný a že došlo k nárůstu víceprací a doplněni RDS:
Navýšeni se týká následujících prací:
- Km 0,000 - 0,900 Doplněni separační geotextílie a prohloubení, příp. doplnění podélných drenáží
- Km 0,900 - 0,950 (přechodová zóna SO 201) Pod násypem zvodnělá oblast s výskytem uhlí - Založení: Doplnění příčných žeber do podloží násypu 
pro odvedení podzemní vody, roznášecí polštář doplněný o výztužnou geotextílii, doplnění podélných patních drénů z hrubozrnného materiálu.

^  jsypové těleso: doplnění vyztužení silničního tělesa geomřížemi z důvodu zajištěni stability.
C - Km 1,480 -1,530 (přechodová zóna SO 201) Násyp na ukloněném sesuvném svahu, zbytky důlní selské těžby uhlí, Stabilita násypového tělesa dle 

PDPS nevyhovující. Násyp musí být proveden z lehčeného materiálu (popílek). Nelze provést z místních materiálů. Pata násypu je doplněna o patní 
drén z hrubozrnného materiálu.
- Km 1,530 - 2,50 Zářez dle PDPS ve sklonu 1:1,75 není stabilitně vyhovující. V rámci RDS upraven sklon zářezu na 1:2,25 včetně stabilizace příčnými 
žebry v úseku 1,530 - 1,750. V  tomto úseku je také doplněna ochrana vozovky před účinky podzemní vody - Drenážní vrstva zaústěná do hloubkových 
drenáží.
- Km 2,500 - KLÍ Doplnění separační geotextílie a prohloubení, příp. doplnění podélných drenáží.
Zdůvodnění změnv:
Důvodem vzniku této změny jsou skutečné geologické a hydrogeologické poměry, zjištěné v doplňkovém inženýrsko-geologickém průzkurtuj • Zadávací 
dokumentace stavby byla vytvořena dle geotechnického průzkumu, který byl proveden v rozsahu a dle předpisu Ministerstva dopravy, odboru silniční 
infrastruktury, TP 76: část A - zásady geotechnického průzkumu a část B - Provádění geotechnického průzkumu, jak je patrné i z přiloženého vyjádření 
projektanta zadávací dokumentace, společnosti SUDOP Praha, a.s.. Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum mohl být proveden až v ol® mžiku 
zahájeni stavebních prací a vytvoření přístupové cesty do předmětné lokality a přípravy staveniště. Bez těchto opatření nebyla v lokalitě u c tě n í  
stavby možná jakákoliv manipulace s technikou nutnou pro odpovídající geotechnický průzkum.
Při doplňkovém inženýrsko-geologickém průzkumu byly zjištěny odlišné geologické poměry, než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci stavby, 
především byla zjištěna nižší mocnost kvartérních zemin charakteru jílu v přechodové oblasti a v prostoru pod operou byla zjištěna zavalen kaverna 
po těžbě uhlí. Odlišné geologické poměry způsobily i odlišné hladiny a proudění podzemní vody, skutečný vodní režim podloží celé lokalitypyl zjištěn 
navazujícím hydrogeologickým průzkumem. Zhotovitel doplňkového hydrogeologického průzkumu v závěrečné zprávě doporučil v místě pilotáže u 
opěry P4 provést dočasný násyp cca 1,5 m a zapažený vrt naplnit neagresivní vodou a vlastni realizaci betonáže jednotlivých pilot provádět [?od 
hladinou vody.
Zařazení změnv do kategorie č. 3 a zdůvodnění:
Jedná se o práce, které jsou nutné a neoddělitelné od předmětu veřejné zakázky a jsou vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi - na záklafl© 
skutečných geologických a hydrogeologických poměrů zjištěných v doplňkovém inženýrsko-geologickém průzkumu, které zadavatel nemoh1 předvídat 
v době zpracování ZDS.
Vícepráce tedy vznikly na základě odlišných geologických podmínek v místě realizace stavby. Geologické podmínky byly mapovány a odhjdovány na 
základě inženýrsko-geologického průzkumu, který byl prováděn v rámci přípravy stavby a který byl proveden v rozsahu odpovídajícímu z a i^ l ,  
umístění a charakteru stavby. Je technicky neproveditelné skutečné geologické prostředí exaktně zmapovat v rámci přípravy stavby, vždy \& jedná
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pouze o odborný odhad. Přesná skutečnost je pak zjištěna až v rámci realizace stavby. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti vzniku nowýCh 
stavebních prací je naplněna.
Tyto práce jsou nezbytné pro provedení stavebního objektu. Bez provedení těchto prací by nemohlo být pokračováno v realizaci stavebního objektu - 
nebyly by splněny stabilitní předpoklady podkladních vrstev zemního tělesa, což by vylučovalo realizaci navazujících stavebních prací. V případě 
oddělení daných víceprací od veřejné zakázky by nemohly být jednoznačně stanoveny odpovědnosti jednotlivých dodavatelů (záruky jakosti). Navíc by 
hrozilo reálné riziko vzniku vzájemně nekompatibilních částí stavby - jednotlivé vrstvy zemního tělesa na sebe navazují a působí jako cel^k pro 
dosažení parametrů definovaných v rámci zadávacího projektu. V případě oddělení těchto prací by opět nebylo dosaženo parametrů defilovaných v 
zadávacím projektu.

Údaje v KČ bez DPH1.

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem

-922 220,00 20 692 455,32 7 19 770 235,32

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum ^ \ ,  5 , 1 0  \L podpis

Funkce zaměstnance ŘSD CR určeného v rámci 
■'qanizační struktury Věcně příslušného útvaru k 
;jádřen[ k ZBV: Ředitel Správy Chomutov

■  datum ] j  _03. podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby ■  datum 1 k 7f|1f, podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny 
stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle § 31 Směrnice č. 18/2015) datum 2 4 .(!]•  JO iS

Zhotovitel jméno datum 10.3.2016;

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

' l ... .v' — w
■■ -'V ■
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Evidenční list Změny stavby
Název a evidenční číslo Stavby:
I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostěn! Chomutovky, ev.č. 3271114001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201 - Most přes údolí Chomutovky

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

201/2

Číslo ZBV:

4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2009 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
Zhotovitel: Sdruženi Velemyšleves - obchvat____________________________________

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby.

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis 
ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV 
včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:
Další doklady nezbytné pro rádné zdůvodnění, popis, dokladováni a 
ocenění Změn - počet listů A4

Játor změny: Zhotovitel na základě odlišností RDS

Popis a zdůvodněni změny včetně uvedeni a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně: * i
Změny RDS - technický popis změny:
Vzhledem k reálně zastiženým geotechnlckým a hydrotechnickým podmínkám v oblasti realizované stavby zjištěným během dodatečného inženýrsko- 
geoiogického a hydrotechnického průzkumu byl upraven návrh hlubinného založení mostu (SO 201) ve srovnání s návrhem v projektu ve stupni PDPS. Hlavni 
úprava technického řešení hlubinného založení spočívá v úpravě počtu a délek pilot v jednotlivých pilotových skupinách pod základy. Délky vycházej! ze 
zjištěných geotechnických charakteristik podloží, vždy je snaha nesituovat patu pilot v oblasti vrstev zvodnělých jemnozrnných pisků a naopak ukončit piloty v 
úrovni pevných jílů a jílovců. Vzhledem k problémům indikovaným výsledky dodatečného průzkumu (tlaková artézská podzemí voda, zasaženi kaveren po 
historické - selské důlní činnosti) je oproti předpokladům a požadavkům projektu PDPS upraven rozsah testování integrity a zkoušeni pilot. Nově jsou všechny 
piloty vystrojeny trubkami pro zkoušení metodou CHA. Zkoušeny z hlediska únosnosti budou dvě nesystémové piloty u pilířů P4 a P5 (použita bude statická 
zatěžovací zkouška) a systémové piloty (vždy jedna ze skupiny) základů P2, P3, P6, P7. Pro tyto piloty bude použita metoda dynamického zkoušení únosnosti 
pilot PDA. Do návrhu pilotového založení krajních opěr OP1 a OP8 se promitia i skutečnost, že v těchto místech byl během průzkumných prací zastižen sesuv 
a s ohledem na zajištěni stability násypového tělesa je nutné piloty navrhnout Jako stabilizační prvek tohoto sesuvu a piloty navrhnout na přitíženi vodorovnou 
podélnou silou 500 kN - toto má vliv na vyztužení pilot a u krajní opěry i na situováni pilot - navrženy ukloněné piloty 1:10. S ohledem na výše uvedenou 
problematiku vycházející z reálných geotechnických podmínek na stavbě je nutné i upravit založení provizorních stojek potřebných pro dočasné podepření 
nosné konstrukce během výstavby. Původně uvažované plošné založení těchto montážních podpor je kvůli indikovanému plošnému proudovému sesuvu 
potencionálně nestabilní.

Zdůvodněni změny:
Důvodem vzniku léto změny jsou skutečné geologické a hydrogeologické poměry, zjištěné v doplňkovém inženýrsko-geologíckém průzkumu. Zadávací 
dokumentace stavby byla vytvořena dle geotechnického průzkumu, který byl proveden v rozsahu a dle předpisu Ministerstva dopravy, odboru silniční
i struktury, TP 76: část A - zásady geotechnického průzkumu a část B - Provádění geotechnického průzkumu, jak je patrné i přiloženého vyjádření 
p^jdktanta zadávací dokumentace, společnosli SUDOP Praha, a.s.. Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum mohl být proveden až v okamžiku zahájení 
stavebních prací a vytvoření přístupové cesty do předmětné lokality a přípravy staveniště. Bez těchto opatřeni nebyla v lokalitě umístění stavby možná 
jakákoliv manipulace s technikou nutnou pro odpovídající geotechnický průzkum.
Při doplňkovém rnženýrsko-geologickém průzkumu byly zjištěny odlišné geologické poměry, než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci stavby, 
především byla zjištěna nižší mocnost kvartérních zemin charakteru jílu v přechodové oblasti a v prostoru pod operou byia zjištěna zavalená kaverna po těžbě 
uhlí. Odlišné geologické poměry způsobily i odlišné hladiny a proudění podzemní vody, skutečný vodní režim podloží celé lokality byl zjištěn navazujícím 
hydrogeologickým průzkumem. Zhotovitel doplňkového hydrogeologického průzkumu v závěrečné zprávě doporučil v místě pilotáže u opery P4 provést 
dočasný násyp cca 1,5 m a zapažený vrt naplnit neagresivní vodou a vlastní realizaci betonáže jednotlivých pilot provádět pod hladinou vody.

Návrh zařazení změny do kategorie č. 3 a zdůvodnění:
Jedná se o práce, které jsou nutné a neoddělitelné od předmětu veřejné zakázky a jsou vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi - na základě skutečných 
geologických a hydrogeologických poměrů zjištěné v doplňkovém inženýrsko-geologíckém průzkumu, které zadavatel nemohl předvídat v době zpracování
ZDS
Vicepráce tedy vznikly na základě odlišných geologických podmínek v místě realizace stavby. Geologickém podmínky byly mapovány a odhadovány na základě 
inženýrsko-geologického průzkumu, který byl prováděn v rámci přípravy stavby a který byl proveden v rozsahu odpovídajícímu zadáni, umístěni a charakteru 
stavby. Je technicky neproveditelné skutečné geologické prostředí exaktně zmapovat v rámci přípravy stavby, vždy se jedná pouze o odborný odhad. Přesná 
skutečnost je pak zjištěna až v rámci realizace stavby. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti vzniku nových stavebních prací je naplněna.
Tylo práce jsou nezbytné pro provedení stavebního objektu. Bez provedení těchto prací by nemohlo být pokračováno v realizaci stavebního objektu - nebyly by 
splněny stabilitni předpoklady podkladních vrstev zemního tělesa, což by vylučovalo realizaci navazujících stavebních práci. V případě oddělení daných 
víceprací od veřejné zakázky by nemohly být jednoznačně stanoveny odpovědnosti jednotlivých dodavatelů (záruky jakosti). Navíc by hrozilo reálné riziko 
vzniku vzájemně nekompatibilních částí stavby - jednotlivé vrstvy zemního tělesa na sebe navazuji a působí jako celek pro dosaženi parametrů definovaných v 
rámci zadávacího projektu. V případě oddělení těchto práci by opět nebylo dosaženo parametrů definovaných v zadávacím projektu.
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Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize
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Cena navrhovaných Méněpracl Cena navrhovaných Vicepraci Cena navrhovaných Méněpracl a 
Vicepraci celkem

-1 643 826,60 2 456 362,38 812 535,78

Podp^ vyjadřuje souhlas se Změnou:

ProjeKíant (autorský dozor) datum ~ k '1 1 ' 2015 podpis

Funkci zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 
organlz^^i struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádfeníkzBV ■  datum 1 8  - 1 1 - 2015 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby ■  datum ]  fl 2015 podpis

Objednali a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsoy^odrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejiž součásti je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny 
stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se měni v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle § 31 Směrnice č. 18/2015) ■  datum 2  f l -0 5 - 2016,

Zhotovitel jméno datum -  j\ - I V  2015 ,

Změna během výstavby (ZBV) - Krycí list
i '.TI

^ " V  . ' , ‘ " i  M í  '
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Evidenční list Změny stavby
Název a evidenční číslo Stavby:
1/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 701 - Kolektor pro vodovod v km 0,510

Číslo SO/PS i  

i  číslo Změny SO/PS:

701

Číslo ZBV:

5

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
Zhotovitel: Sdruženi Velemyšleves - obchvat

Přílohv Evidenčního listu Změnv stavbv: Paré č. Příjemce

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV Správce stavby (v elektronické
včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4 T 1 verzi Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

Soupis prací - počet listů A4 | 3 Projektant

4 Supervize
Dokladová část Změny:
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a
ocenění Změn - počet listů A4 /

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě od lišnosti RDS

Změny RDS - technicky popis změny;
V rámci přípravy stavby byly uvažovány přeložky vodovodu DN 300 (SO 312) a DN 600 (SO 311). Přeložky měly vést ke kolektoru pro vodovod (SO 701). Toto 
řešení, tak jak bylo v rámci zadávacího projektu navrženo, bylo také v roce 2008 soutěženo (zahájení výběrového řízeni 11/2008).
Na základě výběrového řízení byl se zhotovitelem podepsán souhrn smluvních dohod (04/2009). Po podpisu smlouvy byl ze strany MD ČR vznesen požadavek 
na úspory a zlevnění stavby. Proto v roce 2010 bylo ze strany ŘSD ČR přistoupeno k úpravě návrhu technického řešení přeložek vodovodů a úplného zrušeni 
kolektoru pro vodovody. Následně toto nové řešení bylo zakotveno ve stavebním povaleni, které bylo vydáno 20.06.2013.
V rámci změny technického řešení dochází k úspoře finančních prostředků v celkové výši -220.666,65 Kč (viz tabulka níže). Vzhledem k faktu, že dochází k 
úspoře finančních prostředků, tak změnou technického řešení nedochází k čerpání finanční rezervy stavby (tzn. provizorní položky pro rezervu).

SO
111 CENA DLE SOD j VÍCEPRÁCE Í MÉNĚPRÁCE ROZDlL 1r CENA PRO SO PO ZMĚNĚ

311 1 1 771 812,08 Kč | 4 806 745,58 Kč j -1 283 792,00 Kč 3 522 953,58 Kč í 5 294 765,67 Kč

312 1 008 073,61 Kč j 3 156 827,48 Kč j -531 122,10 Kč 11 2 625 705,38 Kč j 3 633 779,00 Kč

701 6 369 325,61 Kč ) 0,00 Kč j -6 369 325,61 Kč -6 369 325,61 Kč
i
i 0,00 Kč

CELKEM ÚSPORA -220 666,65 Kč

Nové technické řešení přeložek vodovodu (SO 311 a SO 312) tedy uvažuje nahrazení původně uvažovaných ocelových trub DN 600 a litinových trub DN 300 
umístěných v kolektoru (SO 701) za plastové trouby DN 600 a DN 300 vedené zemním tělesem v plastových chráničkách. Napojení nového vodovodu na 
stávající vodovodní řad bude řešeno pomocí dvou železobetonových šachet. Celý SO 701 je tedy odečtený.
Zdůvodnění změny:
Dochází k odpočtu celého stavebního objektu z důvodu změny technického řešení položek vodovodů, které vyvstalo nezávisle na vůli zadavatele - na základě 
požadavku MD ČR. Tato změna obsahuje pouze méněpráce, které nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí 
nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolají potřebu provedení Víceprací a nevyvolají vznik odpovědnostních závazků Objednatele. Méněpráce vznikly na 
základě změny technického řešení přeložek vodovodů, které vyvstalo nezávisle na vůli zadavatele - na základě požadavku MD ČR.
Překládané vodovody budou uloženy bez kolektoru v zemním tělese a na stávající vodovodní řad budou připojeny pomocí železobetonových šachet. Jedná se 
o práce, které jsou nutné a neoddělitelné od předmětu veřejné zakázky a jsou vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi - na základě požadavků MD ČR 
(přerušení stavby a požadavek na tvorbu úspor).
Z toho důvodu, že nové technické řešení je součásti stavebního povolení stavby, nelze tyto práce od původní veřejné zakázky oddělit - nedošlo by k naplnění 
parametrů definovaných ve stavebním povolení, což by vedlo k nemožnosti kolaudace stavby.
SO 701 bude v rámci RDS celý zrušený, dojde tedy k jeho kompletnímu odpočtu.



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Mé ně prací Cena navrhovaných V icep rac i
Cena navrhovaných Méněpracl a 

V icepraci celkem

-6 369 325,61 0,00 -6 369 325,61

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Projektant (autorský dozor) datum  _ - 1 1 -  2015 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádření k ZBV

■  datum  1 2  -1 1 -  2015 podpis

SuperVize jm éno datum podpis

Správce stavby ■ datum  1 2 " 1 1 -  ZQ15 podpis ^

Objednatel a Zhotovite l se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je  součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jpž  jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokum entaci Zm ěny, je jíž součásti je i tento Evidenční list Zm ěny stavby. Tento Evidenční list Změny 
stavby představuje dodatek Smlouvy. Sm louva se m ěni v rozsahu upraveném  v tom to Evidenčním  listu Zm ěny stavby. V  ostatním  zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovite le sjednané ve Sm louvě nedotčeny. Na důkaz toho připoju ji příslušné osoby oprávněné jednat jm énem  nebo v 
zastoupení O bjednatele a Zhotovite le své podpisy.

O b jedna te l (O právněná osoba Objednatele 
dle § 31 Sm ěrnice č, 18/2015) ■  datum 1 2  11. 2015

/ L
Z h o to v ite l jm éno datum  " 4 - 1 1 - 2 0 ^

Ir

Zm ěna během výstavby (ZBV) - krycí lis t 'y Ť
..................... . ......... {



Příloha č. 2

Evidenční list Změny stavby
Název a evidenční číslo Stavby:
I/27 Vel^hiyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 311 - Přeložka vodovodu DN 600 v km 0,510

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

311

Číslo ZBV: 

6

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Sdružení Velemyšleves - obchvat____________________________________

Příloflv Evidenčního listu Změnv stavbv: Paré č. Příjemce

Zápis o projednáni ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV q Správce stavby (v elektronické
včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4 T 1 verzi Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

Soupis prací - počet listů A4 3 Projektant

4 Supervize
Dokladová část Změny:
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a m
ocenění Změn - počet listů A4

iniciátor změny: Zhotovitel na základě od lišností RDS

Změnv RDS - technicky podIs změny:
V rámci přípravy stavby byly uvažovány přeložky vodovodu DN 300 (SO 312) a DN 600 (SO 311). Přeložky měly vést ke kolektoru pro vodovod (SO 701). Toto 
řešení, tak jak bylo v rámci zadávacího projeklu navrženo, bylo také v roce 2008 soutěženo (zahájení výběrového řízení 11/2008).
Na základě výběrového řízení byl se zhotovitelem podepsán souhrn smluvních dohod (04/2009). Po podpisu smlouvy byl ze strany MD ČR vznesen požadavek 
na úspory a zlevnění stavby. Proto v roce 2010 bylo ze strany ŘSD ČR přistoupeno k úpravě návrhu technického řešení přeložek vodovodů a úplného zrušení 
kolektoru pro vodovody. Následně toto nové řešení bylo zakotveno ve stavebním povolení, které bylo vydáno 20.06.2013.
V rámci změny technického řešení dochází k úspoře finančních prostředků v celkové výši -220.666,65 Kč (viz tabulka níže). Vzhledem k faktu, že dochází k 
úspoře finančních prostředků, tak změnou technického řešení nedochází k čerpání finanční rezervy stavby (tzn. provizorní položky pro rezervu).

SO ! CENA DLE SOD Í VÍCEPRÁCE Í MÉNĚPRÁCE ROZDÍL i CENA PRO SO PO ZMĚNĚ
311 j 1 771 812,08 Kč i 4 806 745,56 Kč j -1 283 792,00 Kč 3 522 953,58 Kč | 5 294 765,67 Kč

312 i 1 008 073,61 Kč | 3156 827,48 Kč j -531 122,10 Kč 2 625 705,38 Kč í 3 633 779,00 Kč

701 j 6 369 325,61 Kč j 0,00 Kč j -6 369 325,61 Kč -6 369 325,61 Kč } 0,00 Kč

CELKEM ÚSPORA -220 666,65 Kč

jvé technické řešení přeložek vodovodu (SO 311 a SO 312) tedy uvažuje nahrazení původně uvažovaných ocelových trub DN 600 a litinových trub DN 300 
umístěných v kolektoru (SO 701) za plastové trouby DN 600 a DN 300 vedené zemním tělesem v plastových chráničkách. Napojeni nového vodovodu na 
stávající vodovodní řad bude řešeno pomocí dvou železobetonových šachet. Celý SO 701 je tedy odečtený.
Zdůvodnění změny:
Dochází k odpočtu celého stavebního objektu z důvodu změny technického řešení položek vodovodů, které vyvstalo nezávisle na vůli zadavatele - na základě 
požadavku MD ČR. Tato změna obsahuje pouze méněpráce, které nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí 
nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolají potřebu provedeni Viceprací a nevyvolají vznik odpovědnostních závazků Objednatele. Méněpráce vznikly na 
základe změny technického řešení přeložek vodovodů, které vyvstalo nezávisle na vůli zadavatele - na základě požadavku MD ČR.
Překládané vodovody budou uloženy bez kolektoru v zemním tělese a na stávající vodovodní rad budou připojeny pomocí železobetonových šachet. Jedná se 
o práce, které jsou nutné a neoddělitelné od předmětu veřejné zakázky a jsou vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi - na základě požadavků MD ČR 
(přerušení stavby a požadavek na tvorbu úspor).
Z toho důvodu, že nové technické řešení je součástí stavebního povoleni stavby, nelze tyto práce od původní veřejné zakázky oddělit - nedošlo by k naplnění 
parametrů definovaných ve stavebním povolení, což by vedlo k nemožnosti kolaudace stavby.
SO 701 bude v rámci RDS celý zrušený, dojde tedy k jeho kompletnímu odpočtu.



Příloha č. 2
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Vlceprací Cena navrhovaných Méněprací a 
Víceprací celkem

-1 283 792,00 4 806 745,58 3 522 953,58

Kodpifi vyjadřuje souhlas se Změnou: ___

Projektant (autorský dozor) datum n  l  . f l .  20 f t podpis

Funkce zam ěstnance ŘSD CR určeného v  rámci 
organiza&ni struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádření k 2BV

■  datum 1 j  , 1 V  2fl15 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby ■  datum -j g - i|j-  2015 PodPis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jez jsoiypoarodné 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny 
stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle §31 Směrnice č. 18/2015) ■  datum 2 0 "OS- 2 0 ^

'hotovitel jméno datum - t - 1 1 - já l5

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list v s *
\ . J

---------------------------------- ..-.v ---------- --



Příloha č. 2

Evidenční list Změny stavby
Název a evidenční číslo Stavby:
I/27 VelemyŠleves - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

_SO 312 - Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,510

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

312

Číslo ZBV:

7

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Sdruženi VelemyŠleves - obchvat

Přllohv Evidenčního listu Změnv stavbv: Pare č. Příjemce

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis 
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV 
včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4 i 1

Správce stavby (v elektronické 
verzi intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

Soupis prací - počet listů A4 P T ~ l 3 Projektant

4 Supervize
Dokladová část Změnv:
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Změn - počet listů A4 f c í

/niciátor změny: Zhotovitel na základě od lišnosti RDS

Změny RDS - technický popis změnv:
V rámci přípravy stavby byly uvažovány přeložky vodovodu DN 300 (SO 312) a DN 600 (SO 311). Přeložky měly vést ke kolektoru pro vodovod (SO 701). Toto 
řešení, tak jak bylo v rámci zadávacího projektu navrženo, bylo také v roce 2008 soutěženo (zahájení výběrového řízení 11/2008).
Na základě výběrového řízeni byl se zhotovitelem podepsán souhrn smluvních dohod (04/2009). Po podpisu smlouvy byl ze strany MD ČR vznesen požadavek 
na úspory a zlevnění stavby. Proto v roce 2010 bylo ze strany ŘSD ČR přistoupeno k úpravě návrhu technického řešení přeložek vodovodů a úplného zrušení 
kolektoru pro vodovody. Následně toto nové řešení bylo zakotveno ve stavebním povolení, které bylo vydáno 20.06.2013.
V rámci změny technického řešeni dochází k úspoře finančních prostředků v celkové výši <220.666,65 Kč (viz tabulka níže). Vzhledem k faktu, že dochází k 
úspoře finančních prostředků, tak změnou technického řešeni nedochází k čerpání finanční rezervy stavby (tzn. provizorní položky pro rezervu).

SO CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE Í ROZDÍL CENA PRO SO PO ZMĚNĚ

311 1 771 812,08 Kč 4 806 745,68 Kč -1 283 792,00 Kč | 3 522 953,58 Kč 5 294 765,67 Kč

312 1 008 073,61 Kč 3156 827,48 Kč -531 122,10 Kč j 2 625 705,36 Kč 3 633 779,00 Kč

701 6 369 325,61 Kč 0,00 Kč S  369 325,61 Kč j -6 369 325,61 Kč 0,00 Kč

CELKEM ÚSPORA -220 666,65 Kč

Nové technické řešení přeložek vodovodu (SO 311 a SO 312) tedy uvažuje nahrazení původně uvažovaných ocelových trub DN 600 a litinových trub DN 300 
umístěných v kolektoru (SO 701) za plastové trouby DN 600 a DN 300 vedené zemním tělesem v plastových chráničkách. Napojeni nového vodovodu na 
stávající vodovodní řad bude řešeno pomocí dvou železobetonových šachet. Celý SO 701 je tedy odečtený.
Zdůvodnění změny:
Dochází k odpočtu celého stavebního objektu z důvodu změny technického řešení položek vodovodů, které vyvstalo nezávisle na vůli zadavatele - na základě 
požadavku MD ČR. Tato změna obsahuje pouze méněpráce, které nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí 
nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolají potřebu provedení Víceprací a nevyvolají vznik odpovědnostních závazků Objednatele. Méněpráce vznikly na 
základě změny technického řešení přeložek vodovodů, které vyvstalo nezávisle na vůli zadavatele - na základě požadavku MD ČR.
Překládané vodovody budou uloženy bez kolektoru v zemním tělese a na stávající vodovodní řad budou připojeny pomocí železobetonových Šachet. Jedná se 
o práce, které jsou nutné a neoddělitelné od předmětu veřejné zakázky a jsou vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi - na základě požadavků MD ČR 
(přerušení stavby a požadavek na tvorbu úspor).
Z toho důvodu, že nové technické řešení je součástí stavebního povolení stavby, nelze tyto práce od původní veřejné zakázky oddělit - nedošlo by k naplnění 
parametrů definovaných ve stavebním povoleni, což by vedlo k nemožnosti kolaudace stavby.
SO 701 bude v rámci RDS celý zrušený, dojde tedy k jeho kompletnímu odpočtu.



Příloha č. 2
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprací a 
Víceprací celkem

-5 3 1  1 2 2 ,1 0 3  1 5 6  8 2 7 ,4 8 2  6 2 5  7 0 5 ,3 8

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum Q J -A -  2fl15 podpis

Funkce zaměstnance FtSD ČR určeného v  rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádřeni k ZBV

|  datum j (] - ] ] -  2015 Podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby |  datum ^.1 8 *11*’ 2015 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jez jsou nparoDně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny 
stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle § 31 Směrnice č. 18/2015)

H  datum 2 0 -05 - 2016

/

Zhotovitel datum 0 4  "11“  2 0 1 ^

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

¥
___________________________________ i



Příloha č. 2

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenčn( číslo Stavby:
I/27 Velermyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 151 provizorní přeložka stávající sil. I/27 v  ZÚ

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

151/1

Číslo ZBV: 

8
Strany srnbuvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2009 (dále jen Smlouva): 
O bjednat^ Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Sdružení Velemyšleves - obchvat

PřílořliLEvidenčního listu Změnv stavbv:

Zápis 0 Projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis 1 1 
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu Z B v l 7 1 
včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4 1______ 1

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změnv: 1 1 
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodněni, popis, dokladování a 1 55 I 
oceněni Změn - počet listů A4 1______ 1

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

ňiciátor změny: Zhotovitel na základě od lišností RDS

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedeni a zdůvodnění kategorie Viceprací ve změně:_______
Změny RDS - technický popis změny:
Tato změna je klasifikována jako upřesnění pn zpracování RDS. Projektant RDS proved! posun/přetrasování provizorní komunikace. V  rámci 
podrobného zpracování RDS SO 151 Provizorní rozšíření stávající silnice č. I/27 v ZÚ bylo zjištěno, že realizace předmětného SO dle návrhu DSP není 
proveditelná z důvodu výškového rozdílu nivelet stávající silnice I/27 a nového obchvatu (SO 101.1). Projektant RDS prověřil možnosti úpravy řešení, 
které bude reálné s ohledem na harmonogram výstavby a omezení vícenákladů. Výsledkem je návrh vybudovat SO 151 jako souběžnou provizorní 
komunikaci, která tak nebude přímo závislá na výškovém řešení stávající silnice I/27, ani nového obchvatu. To si ovšem vyžádá odsun SO 151 na 
severozápadní okraj dočasného záboru a zásah do ochranného pásma vrchního vedení ve správě ČEZ Distribuce, a.s. (viz vyjádření projektanta 
zadávací dokumentace z 26. 6. 2016). Předmětná komunikace je navržena jako provizorní a bude zde povolena max. rychlost 50 km/h. Zároveň 
vzdálenost hrany zpevnění komunikace od osy sloupů neklesne pod 2,2m. Proto nebude nutné chránit tyto sloupy, jejichž realizace by si vyžádala 
použití jeřábu a tím pádem nutnost vypnutí vrchního vedení, což by výrazně zasáhlo do harmonogramu výstavby (viz vyjádření projektanta RDS v e- 
mailu ze 4. září 2015). Návrh nivelety SO 151 je veden po stávajícím terénu, a proto nebudou probíhat v blízkosti sloupů vrchního vedení žádné 
výkopové práce nad rámec skrývky humózních vrstev, které by mohly ohrozit jejích stabilitu (viz vyjádření projektanta zadávací dokumentace z 26. 8. 
2016).

Zdůvodnění změny:
Jedná se o práce, které jsou nutné a neoddělitelné od předmětu veřejné zakázky a jsou vyvolané nepředvídanými okolnostmi -  na základě upřesnění v 
RDS. Změna se týká položek, které již byly uvedeny v soupisu prací, ovšem tyto práce musejí být provedeny v odlišném rozsahu, než bylo uvedeno v 
soupisu prací ke dni podpisu smlouvy. Důvodem této změny jsou skutečnosti, které vyplynuly až v průběhu výstavby.V rámci změnového soupisu prací 
-Tniká jediná nová položka - 212635.N TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z

lAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I. Tato položka musela být zavedena do soupisu prací také z důvodu nutnosti odvodnění zemní pláně a zajištění 
správných odtokových parametrů. V rámci posouzení viceprací byl předložen rozdílový výkaz výměr, viz položky níže.
Zařazení změny do kategorie č. 3 a zdůvodnění:
Tato změna je klasifikována jako upřesnění v rámci zpracováni RDS. Při zpracovýni podrobných příčných řezů v RDS muselo dojít k posunu/trasování 
provizorní komunikace. V rámci podrobného zpracování RDS SO 151 Provizorní rozšíření stávající silnice č. 1/27 v ZÚ bylo zjištěno, že realizace 
předmětného SO dle návrhu DSP není proveditelná z důvodu výškového rozdílu niveíet stávající silnice 1/27 a nového obchvatu (SO 101.1). Projektant 
RDS prověřil možnosti úpravy řešení, které bude reálné s ohledem na harmonogram výstavby a omezení vícenákladů. Výsledkem je návrh vybudovat 
SO 151 jako souběžnou provizorní komunikaci, která tak nebude přímo závislá na výškovém řešení stávající silnice I/27, ani nového obchvatu. To si 
ovšem vyžádá odsun SO 151 na severozápadní okraj dočasného záboru a zásah do ochranného pásma vrchního vedení ve správě ČEZ Distribuce, 
a.s. Předmětná komunikace je navržena jako provizorní a bude zde povolena max. rychlost 50 km/h. Zároveň vzdálenost hrany zpevnění komunikace 
od osy
sloupů neklesne pod 2,2m. Proto nebude nutné chránit tyto sloupy, jejichž realizace by si vyžádala použiti jeřábu a tím pádem nutnost vypnutí vrchního 
vedení, což by výrazně zasáhlo do harmonogramu výstavby (viz vyjádření projektanta RDS v e-mailu ze 4. záři 2015). Návrh nivelety SO 151 je veden 
po stávajícím terénu, a proto nebudou probíhat v blízkosti sloupů vrchního vedení žádné výkopové práce nad rámec skrývky humózních vrstev, které 
by mohly ohrozit jejich stabilitu (viz vyjádření projektanta zadávací dokumentace z 26. 8. 2016).
Uvedené vícepráce jsou v podobě upřesnění v RDS, které nebylo možné objektivně předvídat..Investor vyvinul veškeré možné úsilí, aby prověřil 
zadávací dokumentaci a postupoval s péčí řádného hospodáře. Nutno podotknout, že výškové ani směrové nepřesnosti zadávací dokumentace 
prakticky nelze odhalit žádnou následnou kontrolou projektové dokumentace. Na základě výše uvedených skutečností lze tedy tvrdit, že se jedná o 
skutečnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zákonná podmínka nepředvídanosti vzniku nových stavební prací je naplněna. 
Rozdílová částka ve výběrovém řízení mezi 1. místem (EDS HOLDING, a. s.) a 2. místem (SMP CZ, a. s.) byla 02 728 196,69 Kč. Z tohoto vyplývá, že 
by tato zména promítnuta do výkazu výměr zadávací projektové dokumentace neměla vliv na pořadí uchazečů ve výběrovém řízení na zhotovitele 
stavby. Tyto práce jsou zároveň nezbytné pro provedení stavebního projektu. Bez provedení těchto prací by
nemohlo být pokračováno v realizaci stavebního objektu a celého stavebního díla. Bez provedení těchto prací by nebylo možné hlavni trasu za provozu 
postavit, čímž by nebyly naplněny parametry definované zadávacím projektem a nebyl by tak splněn předmět veřejné zakázky.
Předmětné práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od stavby objektu. V případě oddělení daných viceprací od veřejné zakázky by nemohly být 
jednoznačné stanoveny odpovědnosti jednotlivých dodavatelů (záruky jakostí). Navíc by hrozilo reálné riziko vzniku vzájemně nekompatibilních částí 
stavby -  Části stavby na sebe navazují a působí jako celek pro dosažení parametrů definovaných v rámci zadávacího projektu. V případě oddělení



těchto př-* !  by opět nebylo dosaženo parametrů definovaných v zadávacím projektu,U víceprací uvedených v tomto změnovém listu bylo doloženo 
splnění \Z&ch podmínek ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, a to podmínky nepredvídanosti, nezbytnosti a 
neodděli^hosti předmětných prací pro zhotoveni původních stavebních prací. Vfcepráce uvedené v tomto změnovém listu jsou zařazeny v kategorii 3. 
Méněprápoe uvedené v položkách výše v celkové sumě -431 279,50 Kč jsou zařazeny
v kategof” 0 .

Příloha č. 2

, Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprad Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprad a 
Víceprací celkem

-431 279,50 1 066 900,25 635 6 2 fc * 5 ^

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: N

rojektant (autorský dozor) datum 4^ podpis p

Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádření k 2BV: Ředitel Správy Chomutov

■  datum o 5 -[tg - 2016 podpis (

í \
Supervize jméno datum podpis^ /

Správce stavby ■  datum 0 5 -09 - 2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zrněný, jeřjseu-^éfJfóbně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součásti je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny 
stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. ■ ■

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle § 31 Směrnice č. 18/2015)

o
■ datum 1 6 .gg. 2gjg ;lC

Zhotovitel jméno datum i  0 7  "0 7 -í$ jí|í) "
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list 

k----------------------------------------------------- J



Příloha č. 2

Evidenční list Změny stavby

Název a ^idenčnl číslo Stavby:
1/27 V e l^ y š le v e s  - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001
Název š tá b n íh o  obje k tu/provozního souboru (SO/PS):
SQ 152 PjQvizorni přeložka stávající s il. I/27 v  KÚ____________

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

152/1

Číslo ZBV:

9
Strany sr^ouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2009 (dále jen Smlouva): 
O bjednat^ Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotoviteli Sdružení Velemyšleves - obchvat

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

PřlIohY-Evídenčnlho listu Zménv stavby:

Zápis o projednání oceněni soupisu práci a ceny SO/PS, Rozpis 
oceněni Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV| 
včetněevent. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změnv:
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodněni, popis, dokladováni a 
oceněni Změn - počet listů A4

□
55

íiciátor změny: Zhotovitel na základě odlišností RDS

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedeni a zdůvodněni kategorie Víceprací ve změně:________________________________________________
Změnv RDS - technický popIs změnv:
Změnový list řeší Změnu, kdy v rámci podrobného zpracováni RDS SO 152 Provizorní přeložka stávající komunikace silnice 1/27 v KÚ bylo zjištěno, že
realizace předmětného SO dle návrhu DSP není proveditelná z důvodu výškového rozdílu stávajícího VN vedení v majetku ČEZ a.s. a budoucí
provizorní komunikace. Při zapracováni stávajíc! nivelety vedeni VN bylo nutné upravit trasu budoucí provizorní komunikace
zejména v  místě kříženi se stávajícím VN vedením tak, aby bylo možné dodržet podjezdnou výšku v místě kříženi trasy s vedením VN a v místě
napojeni provizorní komunikace na SO 112 za dodrženi podmínek ČEZ a.s. Projektant na základě podmínky ČEZ a.s. (dodržení podjezdné výšky min.
7,5m) a skutečného výškového zaměřeni (před úpravou RDS 4,4m) musel z důvodu bezpečné horizontální vzdálenosti vodiče od projíždějících vozidel
(např. kamionová doprava) upravit v místě kříženi v km 2,360 situační umístěni vzhledem k záborům, hloubku zářezu a
napojení na SO 112. Původní podjezdná výška dle návrhu ZDS byla řešena v rámci SO 401 Přeložka vedení VN 22 kV km 2,100 - 2,500 a byla
stanovena též na min 7,5m, kterou realizoval samostatně ČEZ a.s., objednatelem bylo ŘSD. Toto minimum (podjezdná výška v km 2,360)
jednoznačně nebylo při realizaci přeložky VN dodrženo, respektive nebylo koordinováno s dalšími účastníky stavby. Projektant RDS navrhl řešeni s
ohledem na reálně zastižené podmínky, na harmonogram výstavby, náklady na výstavbu předmětného SO a podmínky správce
předmětné sítě VN (ČEZ a.s.) -  viz vyjádření zhotovitele z 15.12. 2015.

Zdůvodněni změnv:
Jedná se o práce, které jsou nutné a neoddělitelné od předmětu veřejné zakázky a jsou vyvolané 
nepředvídanými okolnostmi -  na základě špatné koordinace firmy ČEZ a.s. s dalšími účastníky výstavby v mlsté 
realizace stavby.

.Yazení změnv do kategorie č. 3 a zdůvodnění:
Vícepráce tedy vznikly na základě špatné koordinace firmy ČEZ a.s. s dalšími účastníky výstavby v místě realizace stavby. Tedy z důvodu nedodržení 
minimální podjezdné výšky pod SO 401 Přeložka vedení VN 22 kV km 2,100 - 2,500, jenž je min 7,5 m, vznikly výše zmíněné vícepráce. Vzhledem k 
tomu, že nedodrženi daných parametrů způsobila firma ČEZ a.s. (tedy účastník výstavby třetí strany) a nedodržela tak sama své požadované 
podmínky (viz vyjádření zhotovitele z 15.12. 2015), jsou tyto skutečnosti pro objednatele (ŘSD ČR) i zhotovitele
nepředvídané. Zákonná podmínka nepředvldanosti vzniku nových stavební prací je  tak naplněna. Tyto práce jsou zároveň nezbytné pro provedeni 
stavebního projektu. Bez provedeni těchto prací by nemohlo být pokračováno v realizaci stavebního objektu -  nebyly by splněny požadované 
parametry účastníka třetí strany (ČEZ a.s.), a stavba by tak nemohla být zkolaudována. V případě oddělení daných vlcepracf od veřejné zakázky by 
nemohly být jednoznačně stanoveny odpovědnosti jednotlivých dodavatelů (záruky jakosti). Navíc by hrozilo reálné riziko vzniku vzájemně 
nekompatibilních částí stavby - jednotlivé části stavby na sebe navazuji a působí jako celek pro dosažení parametrů definovaných v rámci zadávacího 
projektu. V případě odděleni těchto prací by opět nebylo dosaženo parametrů definovaných v zadávacím projektu.
U vlcepracf uvedených v tomto změnovém listu bylo doloženo splnění všech podmínek ustanoveni § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných 
zakázkách, a to podmínky nepředvldanosti, nezbytnosti a neoddělitelnosti předmětných prací pro zhotoveni původních stavebních prací. Vícepráce 
uvedené v tomto změnovém listu jsou zařazeny v kategorii 3. Méněpráce uvedené v položkách výše v celkové sumě -2 406 493,50 Kč jsou zařazeny v 
kategorii 0.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněpracl Cena navrhovaných Vícepraci Cena navrhovaných Méněpracl a 
Víceprací celkem

-2 406 493,50 88 320,00 -2 318 173,50



Přílrtlwrt£-7r^

^ o d p i^  Vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projekta ̂ (autorský dozor) jméno IngH datum
<

podpis

Funkce z ^ ^ s tn a n c e  ŘSD CR určeného v rámci 
o rgan iza c i1 fttruktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádření ^  ÍBV: Ř edite l S právy C hom utov

jméno
0 5 -09- 2016

podpis

Supervi^e jméno datum podpis

Správce sWby jméno datum 0 5 -09- 2016 podpis

Objednat^14 Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, je&jscn^oarcwnfK 
popsány, zavodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejfž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento EvidenSítf-ltstZřněny 
stavby přestavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinností Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

____________________________ i ___________

datum 1 6 -fl9~ 2016 podp

Z hotov ite l jméno

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

V /  - u / -  ÍÍU16datum
jL

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle § 31 Sběrnice č. 18/2015) jméno



Příloha č. 2

Evidenční list Změny stavby
Název a evidenční číslo Stavby:
1/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201 část 300 Most přes údol! Chomutovky

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

201/3

Číslo ZBV: 

10
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2009 (dále je 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Sdružení Velemyšleves - obchvat

n Smlouva):

Přílohy Evidenčního listu Změny stavbv:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis 
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV 
včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4 0
Soupis práci - počet listů A4

Dokladová část Změnv:
Další doklady nezbytné pro rádné zdůvodněni, popis, dokladováni a 
ocenění Změn - počet listů A4 0

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

liciátor změny: Zhotovite l na základě od lišnosti RDS

Popis a zdůvodněni změny včetně uvedení a zdůvodněni kategorie Víceprací ve změně:
Změnv RDS - technický popís  změnv:
Předpokládané geologické a hydrogeologické prostředi stavby bylo stanoveno na základě podrobného geotechnického průzkumu, který byl proveden v 
rámci zpracováni dokumentace DSP. Podrobný geotechnický průzkum byl zpracován v obdob! 01/2008 a navazoval na předběžný geotechnický 
průzkum zpracovaný v roce 2005.
V rámci realizace stavby, na základě skutečně zastižených geologických podmínek na staveništi, byl proveden doplňkový inženýrsko-geologický 
průzkum (12/2014), který potvrdil rozdílné geologické a hydrogeologické vlastnosti zemin oproti předpokladu zadávacího projektu.
Na základě úpravy založeni mostu muselo být přistoupeno k dalším navazujícím úpravám svislích i vodorovných konstrukcí, jedná se o řetězeni 
změn.Došlo tedy k upřesnění tříd betonu, jeho specifikaci v rámci možného výskytu agresivních spodních vod , byla upravena výztuž pilířů a  opěr.S 
ohledem na výše uvedené, bylo v návrhu RDS zohledněno možné zvětšené nerovnoměrné sedání v místech jednotlivých pilířů, stejně tak i jejich 
deformace vyplívající z možných detejkovaných posunů podlož! .Toto má za následek zvýšené ohybové namáháni pilířů (rámových stojek), které je 
kompenzováno dostatečným množství výztuže zajištující správné statické fungování celého systému nosné konstrukce x spodní stavbě. Spodní stavba 
je dostatečně vybavena sledovacími geodetickými body pro analýzu její přesné polohy a případných deformaci.

Zdůvodnění změnv:
Důvodem vzniku této změny jsou skutečné geologické a hydrogeologické poměry, zjištěné v doplňkovém inženýrsko-geologickém průzkumu. Na 
základě úpravy založeni mostu muselo být přistoupeno k dalším navazujícím úpravám svislích i vodorovných konstrukcí, jedná se o řetězení změn. 
Zařazení změnv do kategorie č. 3 a zdůvodnění:
Jedná se o práce, které jsou nutné a neoddělitelné od předmětu veřejné zakázky a jsou vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi - na základě 

vjtečných geologických a hydrogeoologických poměrů zjištěných v doplňkovém inženýrsko-geologickém průzkumu, které zadavatel nemohl předvídat 
Jobě zpracováni ZDS.

Vicepráce tedy vznikly na základě odlišných geologických podmínek v místě realizace stavby. Geologické podmínky byly mapovány a odhadovány na 
základě inženýrsko-geologického průzkumu, který byl prováděn v rámci přípravy stavby a který byl proveden v rozsahu odpovídajícímu zadání, 
umístění a charakteru stavby. Je technicky neproveditelné skutečné geologické prostředí exaktně zmapovat v rámci přípravy stavby, vždy s e  jedná 
pouze o odborný odhad. Přesná skutečnost je pak zjištěna až v rámci realizace stavby. Zákonná podmínka nepredvldatelnosti vzniku nových 
stavebních prací je  naplněna.
Tyto práce jsou nezbytné pro provedení stavebního objektu. Bez provedeni těchto prací by nemohlo být pokračováno v realizaci stavebního objektu - 
nebyly by splněny stabilitní předpoklady podkladních vrstev zemního tělesa, což by vylučovalo realizaci navazujících stavebních prací. V  případě 
odděleni daných víceprací od veřejné zakázky by nemohly být jednoznačně stanoveny odpovědnosti jednotlivých dodavatelů (záruky jakosti)- Navíc by 
hrozilo reálné riziko vzniku vzájemně nekompatibilních částí stavby - jednotlivé vrstvy zemního tělesa na sebe navazují a působí jako celek p ro  
dosaženi parametrů definovaných v rámci zadávacího projektu. V případě oddělení těchto prací by opět nebylo dosaženo parametrů definovaných v 
zadávacím projektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Ménéprací Cena navrhovaných Viceprací
Cena navrhovaných k/|éneprací a 

Víceprací celk;^m

-1 574 748,85 4 476 877,08 2 902 128,23
-



Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum
w . m C

podpis /

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádření k ZBV: Ředitel Správy Chomutov

jméno datum
0 b 09- 201fi

podpis

Supervize jméno datum podpis í

Správce stavby jméno datum
0 5 -09~ 2016

podpis
A

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jscuj podrobné,^ 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidéhtni lisťZměny 
stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

i---------------------
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele . , 
dle §31 Směrnice č. 18/2015) jmeno

Zhotovitel jméno

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

datum 1 6 -09 - 2016

datum 0 /  -(]?-

1
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Příloha č. 7

Zm ěnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
1/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky, ev.č. 3271114001 
Název stavebního objeklu/provoznlho souboru (SO/PS):
Most pres údolí Chomutovky

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

2 0 1 / 4

číslo Z BV:

1 1 .4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2009 (dále jť 
Objednatel. Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Sdružení Velemyšleves - obchvat

sn Smlouva):

Přítohv Změnového listu: Paré č. Příjemce

Rozpis ocenění změn položek Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Na základě rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS dotčeného objektu a změny geotechnických podmínek podloží stavby, došlo k navýšení 
betonářské výztuže a kubatury predpjalého betonu.

Části B a E: Změna modifikace příčného řezu a taktování lamel íbod B) a Vyšší procento využití konstrukčních vvztuží (bod E) -  celkem 
navýšení výztuže o 68.643 t
Jedná se o zpřesnění projektové dokumentace v rámci stupně RDS, kdy jsou již známy přesné parametry zejména z hlediska únosnosti betonářského 
vozíku. Na základě tohoto jsou definovány přesné délky lamel a taktování výstavby. Jedná se o standardní proces výstavby, phzpůsobení technologie. 
Je nutné uvážit, že vzhledem k etapizaci výstavby během letmé betonáže je nutné realizovat velké objemy přesahů betonářské výztuže a tím dochází k 
navýšení spotřeby výztuže oproti kontinuální výstavbě například na pevné skruži. (vyjádření zhotovitele z 25.5.2016).
Vyšší procento vyztužení konstrukční betonářskou výztuží (použití podélné výztuže průměr 16mm) vychází z nutnosti eliminovat případný vznik trhlin od 
hydratačního tepla vznikajícího pň tvrdnutí a zrání betonu nosné konstrukce. Pro nosnou konstrukci je použit C35/45 s 430 kg/m3 cementu. Tato 
receptura (složení) splňuje požadavky na SVP XF2. Zvýšené množství cementu a jeho typ (CEM I 42,5 R) vyvolává právě zvětšené hydratační teplo, 
které by s ohledem na objemy betonáže mohlo způsobit vznik trhlin (viz vyjádřeni zhotovitele z 25. 5. 2016).

Tato část změny se promítla do pol. 423365 - VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR Z OCEL110505 navýšením o 68,642 t a do pot. 
423373 - VÝZTUŽ MOST NOS KOMOR KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ ponížením o -2,401 t.

Část C: Způsob vyztužení příčného řezu <navýšení výztuže o cca 1471)
Vyztužení příčného řezu (celková koncepce výztuže a její stykování a skládání) bylo navrženo dle zkušeností projektanta RDS s obdobnými 
konstrukcemi realizovanými danou technologií. Snahou bylo předejít možným problémům (kolizím) v procesu výstavby, zejména s ohledem na průběh 
předpínací výztuže a na koncepci a posun betonářského vozíku (vyjádření zhotovitele z 25. 5. 2016).

Tato část změny se promítla do pol. 423365 - VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR Z OCELI 10505 navýšením množství o 147,00 t.

Část D: Popřeš ně ní -  navýšení výztuže o cca 88.369 t a navýšení most, komor, kce z předpj. bet, do C40/50 ÍB50Í o 395.563 m3
Toto navýšeni betonu z 5814,77 m3 na 6210,33 m3, tj. 6,85 tj. 395,563 m3 je způsobeno dílčí modifikací tvaru nosné konstrukce pň zpracování RDS a 
pňzpůsobením konkrétnímu technickému vybavení zhotovitele. PDPS mohlo předpokládal pouze obecné vozíky a skruže, pro které byl tvar navržen a 
objem betonu byl definován za těchto podmínek (viz vyjádřeni projektanta AD z 27. 4. 2016).

Tato část změny se promítla do pol. 423336 - MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 (B50) navýšením o 395,5$3 ni3 a 
pol. 423365 - VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR Z OCELI 10505 navýšením o 88,369 t.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o Změny nezbytné k dokončení, které vznikají v průběhu realizace zakázky u nichž zadáni jinému 
dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by objednateli značné obtíže, zejména značné obtíže plynoucí z naiuěení 
postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnosti za vady apod..

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Z n ě n  
záporných a Změn kladných 

celkem

-207 847,94 15 121 552,35 14 913 704,41

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Projektant (autorský dozor) datum %>§, ’J/j ,  bO 1 b podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v  rámci 
organizační struktury Věcně příslušného úlvaru k 
vyjádřeni k ZBV

■  datum podpis



Příloha č. 7

S upe rv ize  jm é n o  da tum podp is

S p rá vce  s tavby jm é n o  da tum  f y  f f  £ & podp is

O b je d n a te l a Z h o to v ite l se  do hod li, že  u v ýše  uvedeného  S O /P S , k te rý  je  s o u čá s tí v ýše  uvedené  S tavby , budou p rovede ny Z m ěny, je ž  js o u  nó drobně  
p o psány , zdůvodně ny , d o k la dová ny  a oce něny  v  dokum en tac i té to  Z m ěny . S m luvn í s tra ny  shodné  p roh lašu jí, že Z m ěny  d le toh o to  Z m ě n o výn o  lis tu  
n e jso u  z lepšen ím  d le  čl. 13.2 S m luvn ích  podm ínek. Ten to  Zm ěno vý  lis t p řed s ta vu je  do da te k  S m louvy. S m louva  se m ění v  rozsahu up raven ém  v  tom to  
Z m ě n o vé m  listu. V  os ta tn ím  zůs tá va jí p ráva  a po v in nos ti O b je dna te le  a Z h o to v ite le  s jedn ané  ve  S m lo u vě  nedo tčeny. Na dů kaz  toh o  připo ju jí p řís lušné  
oso by  o p rávně né  je d n a t jm é n e m  nebo  v  zas toupen í O b je dna te le  a Z h o to v ite le  své  podp isy .

O b je d n a te l (Oprávněná osoba - -  * *  ajmc 
Objednatele jm é n o  d a tu r ^  Z L 
dle §  2 4  Směrnice č .  1 8 /2 0 1 6 )

poc

poc

Čís


