
Příloha č. 7

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
08028 SILNICE 1/9 - OBCHVAT DUBÁ
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 - SILNICE I/9 - OBCHVAT DUBÁ

Číslo SO/PS /
/  číslo Změny SO/PS:

SO101 /č.1

Číslo ZBV:

3.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.9.2009 (dále je 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha A 
Zhotovitel: Sdružení I/9 obchvat Dubá - Strabag, Viamont DSP, Integra stavby, Na Bělid

m Smlouva):
I
le 198/21,150 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny:

V rámci úsporných opatření ŘSD ČR došlo oproti DZS k úravě trasy v ZÚ - došlo k vypuštění SO 121 a SO 130 a úpravě hlavní trasy na 
začátku úseku. Během realizace stavby nebyly vyřízeny všechny přístupy na pozemky potřebné pro stavbu, z důvodů komplikací s 
výkupem pozemků od vlastníků manželů Poršových. Nebylo tak možné pro budování hlavní trasy v násypech využít vhodné materiály z 
výkopů, ale z důvodů požadavku správce stavby na pokračování ve výstavbě, bylo rozhodnuto, že podmínečně vhodná zemina bude 
stabilizována hydraulickými pojivý dle pokynů geologa stavby (viz. zápisy ve SD).
V době projektování stavby byl záměr umístit přebytečný výkopek ze stavby na současně realizované stavby ŘSD, kde měl být použit. 
Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k e spoždění příprav těchto staveb, které nejsou dosud zahájeny, bylo nutné přebytečný výkopek 
skládkovat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-3 867 408,28 9 981 925,29 6114 517,01

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:
/ o ufnrcl^ ú i  U / - L Í ^nro jc iv lan i ^aUlUiolvy UUZ.UI) pOUpio

Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádření k ZBV

jméno datum J  >  č podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno Ing. Josef Jeníček datum 0 5 - 1-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Z
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle to,.
nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahi/upraveném v tomto
Změnovém listu. 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 § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno latum 0 5 - 12-  2016 P°dP's

Zhotovitel jméno

Zhotovitel jméno datum 'l.i? W,‘o
Číslo p í

4


