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Zmènov>' list č. 1 ze dne 20.5.2019

Náziřv stavby:

Císio sinluvniho vztahu:
Název části stavby (PS. SO):

Technický dozor stavebníka pru dopravní stavby • část 2 • Vybudování 
cbodoiků a dopravné tecbokkébo řdeoí uJ. Pod Širokým Vrchem a Tvrzova

7/11/2019

No základč uznámem o skuiečnosiech, které vyžadují provést 
tnvitw sratüvni dwkuroertace ve smyslu objednávky/bodu S.?w'5.Q^S.\0/S.U o düo. Zmèna se tý)^

toohjiiolcého foúoní díla s dopadem rajobo omluvní cenu/lcrmín dokončeni díla

Původní ře^ni dle smluvní d^knfn»r^tarA>
II. Předmét smlouvy a Čas plnřní 
2.5 Celkový čas plněni IČ:
Dlečl. 2.2.1 této smlouvy; podobu realizace Stavby (předpoklad 4/201^-10/2019)
Dle ČI. 2.2.2 této smlouvy : do doby odstranění vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního řízení

iNnvé řeéení:
JI. Předmět smlouvy a Čas plnění 
1 5 Celkový čas plnční IČ:
|D1c čl. 2.2.1 této smlouvy: po dobu reaiizace stavby (předpoklad 9/2019 - 3/2020)
Dle čl 2.2.2 této smlouvy: do doby odsuanční vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního tí/ení

Zdůvodnění změny. Zména terinínu zahájení stavebních prací l důvodu nesouhlasného stanovisko KŘPÚIČ

Kealizaci zmény není dotčena kvaJíla díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
tteTmovaný v pKÓ?Wové dcikumerrtaci a smbivwch dokomemecVi. Přípaárié dodefletmé slavrtmí price plynoací z 

realizace změny budoxt hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami i prostředků objednatele.

Vliv změn v na výkresovou dokumentaci: dfte/ne

Výkresovou dokumentaci kc změně zoracoval:

Vliv /měnv rta smluvní cenu: imo/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPli;

Ponížení/navvSenj ccnv díla vč. DPÍ-Í:

Nová cena díla vč. DPI 1:

Vliv změnv na termín dokončení díla:
—

ana^ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: realizace stavby do 31,10.2019

Novy termín dokončení díla. realizace stavby do 31.3.2020
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Zménu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum; 20,5.2019 Po4pi s:

Zménový list vyhotovil (jméno. příjmenO:

Daium: 20,5.2019 Podpis:

oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Manina Š 

Datum: Í . Q . 2^ ^ 7 Podpis;

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, přijmeni): Mgr, Jan Paparega

Datum: 11 *ß- 2öl9 Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, přfjmeni):
Datum; J'l o 

Příloha změnového Mstu: •
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