
Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU
č. 041

Název změny:

Doplnění požárních klapek v CHUC

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:
zástupce ve věcech technických:

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi, 692 01 Klentnice
zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, správcem společnosti

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený:

Vypracoval: Ing. Pavel Procházka

V Kuřimi dne: 3. května 2019

Za zhotovitele převzal: Dne: 3.5.2019



1. Stručný popis požadované změny: 
 
 
Změna je určena doplněním dvou kusů požárních klapek do vzduchotechnického potrubí v chráněné 
únikové cestě nad mateřským centrem, včetně připojení na rozvody elektro NN, slp a zednických 
výpomocí. 
 
 
2. Odůvodnění požadované změny: 
 
Při kontrolní prohlídce stavby konané při KD č. 39 dne 4. dubna 2019, bylo GP zjištěno, že v 
místnosti 0.16 vyčnívá vzduchotechnické potrubí cca 200 mm přes líc vnitřního zdiva a GP požádal 
o zapuštění do líce zdiva a to z důvodů estetických a také bezpečnostních. 
GDS v této záležitosti svolal na stavbu subdodavatele VZT a EPS aby projednal jestli a jak lze tento 
požadavek GP vyřešit. Při prohlídce místa bylo specialistou EPS navrženo aby byla potrubní část 
jak při západní, tak východní fasádě dodatečně doplněna o požární klapky ( celkem dva kusy ). 
Tento návrh byl konzultován se specializovaným požárním technikem. Z konzultace vyplynulo, že 
při určité kombinaci současného případného požáru a zapnutého větrání, by došlo ke kontaminaci 
vyše položených prostor kouřovými plyny, případně i k rozšíření požáru. 
Přestože je uvažovaná kombinace současného požáru a větrání málo pravděpodobná, rozhodl 
investor o provedení této změny a její provedení nařídil v zápise z KD č. 41, konaného dne 2.5.2019   
 
3. Vyjádření TDI k požadované změně: 
 
 
TDI s provedením změny souhlasí. Provedením změny je zvýšena bezpečnost objektu a je 
eliminována případná škoda zaviněná požárem. 
 
 
4. Vyjádření GP k požadované změně: 
 
GP nemá námitek a s požadovanou změnou souhlasí.  


