
Příloha č. 7

PříjemcePřílohy Změnového lislu;

Správce stavby 
Zhotovitel 
Projektant 
Supervlze

Rozpis oceněni změn položek (rozdílový rozpočet)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě prohlídky byl zjištěn skutečný stav betonových patek oblouku, přičemž byly zjištěny trhliny, resp. nedokonalé a časem, mrazovými cykly a 
působením vody rozšířené pracovní spáry, u nichž je nutno provést jejich vyplněni sanační maltou. Projektová dokumentace DZS, která byla zpracována v 
době, kdy byly patky oblouku z valné většiny pod vodou, předpokládala, že na povrchu se budou vyskytovat vady, Jež budou sanovány běžným způsobem. 
Zjištěná poškozeni tomuto předpokladu neodpovídala. Výplň spár je svým charakterem jiný druh sanace. Jednak Je zde naprosto Jiný poměr nároků na 
zpřístupněni vůči nanesenému objemu materiálu, tak současně Je zde i jiná technologie prováděni výplně spár a s tlm spojená odlišná pracnost. Z výše 
uvedených důvodů není možno objem výplně přepočíst na plošnou sanaci, kterou předpokládala dokumentace DZS, ale je nutno použit jiné položky, 
samostatně pro zpřístupněni konstrukce a samostatně pro provedeni výplně spár.

Dále na základě stanoviska Povodí Vltavy s.p. bylo sděleno, že vzhledem k předchozím obdobím sucha nebudou v roce 2016 udržovat nízký stav hladiny 
Orlické přehrady jako v roce 2015. Tlm by sanace byla patek byla znemožněna. Proto bylo přistoupeno k provedeni sanace patek ještě v IV. Q/2015, což 
mělo tyto vlivy:
• výběr sanačního materiálu byl ovlivněn klimatickými podmínkami
- výběr sanačního materiálu byl ovlivněn rizikem přítomnosti ASR (dlouhodobá zkouška byla v běhu, u říčního těženého kameniva nelze nikdy zcela 
vyloučit)
- zpřístupněni bylo provedeno z pracovních lávek zavěšených z mostovky (pevná lešení nebyla operativně dostupná

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou
Projektant (autorský dozor) datum

ŘJňtošžSméstnance ftSD ÓR ur&méiiovTámčí
organizační struktury Vécné příslušného útvaru k
vyjádření k ZBV_____________________________

Supervize datum

Asistent Správce stavby

SEjiíSňáiŜ t̂iSiSviisr̂ T̂ fSiKióioírTvýSírvvóiíSňůhTsB/pSiTtB̂ rTmiMsir̂ íirús _
dokumentaci léto Zmény. Smluvní sírany shodně pnohlaSu)l, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle O. 13 2 Sní
Smlouva ee mění v rozeahu upraveném v tomto Změnovém Helu. V  ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele gei

ZíIuvQonony, oaKiaaovany a oconony v 
lnový llsl představuje dodatek Smlouvy. 
Na důkaz toho připojuji přfaluSnd osoby

>|>rAvnén^edn8^ménenMiab^^as{0U£enK)bjedn^

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle § 24 Směrnice č. 18/2016)___________ datum

datum ^  A I . 2 & 4 Q ,  P°<Zhotovitel

Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-844 839,14 841 661,91 -3 177,23

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
1/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002 
Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS): 
SO 201 • Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

201/15

Číslo ZBV:

17.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56,140 
Zhotovitel: CO LAS CZ, a.s,

Smlouva): 
00 Praha 4
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Projektant 
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Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při odstraňováni izolace mostovky tryskáním byla zjištěna rozdílná struktura a textura horního povrchu betonové desky mostovky. Rozdílná makrotextura 
po otryskánl má za následek nerovnoměrnou spotřebu primární vrstvy Izolačního souvrství, při jejíž aplikaci je potřeba strukturu povrchu sjednotit, tudíž je 
nutno použit většího množství materiálu při prováděni kotevního nátěru Izolačního souvrství. Dále bylo zjištěno při prováděni omytí horního povrchu desky 
mostovky, že tato vykazuje znečištěni mastnými produkty, které je nutno z podkladu odstranit pomoci horké vody s přidáním detergentu. Po ukládce obrub 
došlo k aplikaci hydroizolační membrány v ti. 3 mm a provedeni ochrany izolace z lepenky pod římsami, viz příloha vyjádřeni SIKA CZ, s.r.o.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou
Projektant (autorský dozor) datum

ŘSD ČR určeného v rámciFunkce zaměstnance 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
vyjádřeni k ZBV_____________________________

datum

Supervize datum

-Asistent Správce stavby

Objednatel a Zhotovitel se dohodil. Ze u výše uvedeného SO/PS. který jo součásti výše uvedená Slnvby, budou (Hovor 
dokumentaci léto Zrněny Smluvní šíraný shodně prohlašuji, Ze Změny dle tohoto Změnového listu ne|sou zlepšením dle 
Smlouva se ménl v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V oslalnlm zůstávají práva a povinnosti Objadnalele a Zlí

a Zhotovitele své txxtojsy.

Tento Změno.y • lo i \j i o u o io v u jo  u u u o t a n  v Jtin u u v jr . 

nedut* »ny> Ne důkaz toho připojuji příslušné osoby
oprévnéná Jednal jménem nebo vzastoupení ObjcdrtoUrle

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle §24  Směrnice č. 18/2016)______________

Zhotovitel datum

Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 1 642  258,92 1 642 258,92

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:

1/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002 /  číslo Změny SO/PS:
16.3Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov
201/14

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.


