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Od: a.s. Komu: K&K Technology Letiště Praha, 

SO 311.1, SO 311.2, SO 311.3, PS 407.1; PS 407.2, PS 407.3 Stavební objekt; 

Předmět změny: • Změna nivelity základové desky - Změna betonového pasu na 2 patky - Změna kotvení pojezdového plechu a přístřešku pro rozvaděče - Zvětšení otvorů pro šnekový dopravník - Doplnění okapů - Nahrazení prefabrikované opěrné zdi ztraceným bedněním - Změna trasy dešťové kanalizace - Zrušení zábradlí - Změna obrusné vrstvy asfaltového betonu - Změna tvarovek VZT - přidání napojení odpadu Z dopravníků do potrubí kalové vody - přívod provozní vody k proplachován ventilům dopravníků - Změna řídícího systému - Posun rozvodny - Připojení rolovacich vrat a nožového uzávěru - Osazení pouze jedné lampy 
• Doplnění chybějících čidel a jejich napojení - Samostatná trasa kabelů Drůmvslově sítě 

K&K Technologův 

Výrobně dílenská dokumentace 

Žádost o změnu vznesl: 

Odkazy na výkresy : 

Důvod změny: 
Změny dle požadavků provozu a doplnění PD 

10 dní od podpisu ZL Dopad do celkového 
termínu 10 dní Časové ohodnocení: 

SPECIFIKACE ZMENY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné I neprovedeně práce): 

Jedná se o doplnění dílčích prací chybějících V dokumentaci pro provedení stavby. Změny popsány v OMZ1 . 

Cena POLOZKY VYVOLANE TOUTO ZMĚNOU: 
Rozdílový soupis prací v příloze č.1 

14 634 CZK Celkové předpokládané náklady bez DPH 
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Tento Pozn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací. 

Projekt: Hyqienizace kalů ČOV+ KV-sever, Letiště Praha 
Objednate Letiště Praha, a.s. 
Předmět: Pokyn k provedení změny 1 
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Projekt: Hygienizace kalů OV+ KV-sever, Letiště Praha 
Objednate a.s. Letiště Praha , 
Předmět: Pokyn k provedení změny 2 
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Od : Letiště Praha, a.s. Komu: K&K Technology 

PS 407.1 Stavební Objekt: 

Předmět změny: Výsypná msta kalu nejsou v ose kontejneru, což bylo provedeno podle projektu. Pro lepší manipulaci a 
rozmístění kalu v kontejneru budou na přání provozu umístění nové usměrňovaci lopaty. 

K&K Technology 

Výrobně dilenská dokumentace 

Žádost o změnu vznesl: 

Odkazy na výkresy : 

Důvod změny: 
Změny dle požadavků provozu a doplnění PD 

8 týdnů od podpisu ZL Dopad do celkového 
termínu 8 týdnů Časové ohodnocení: 

SPECIFIKACE ZMENY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné I neprovedeně práce): 

Osazení zámečnické konstrukce-roznášecí lopatky na konce výsipných mis. 

Cena POLOŽKY VYVOLANĚ TOUTO ZMENOU: 
Rozdílový soupis praci v příloze č. 1 

143 680 CZK Celkové předpokládané náklady bez DPH 

Zhotovitel: biednatel 

atom a podp Datum a podpis 

Tento Pozn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení praci 
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