
 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 032/OVZ/PJ/2017 
ze dne 15. 05. 2017 
(dále jen „Dodatek č. 7“) 

 
 
Objednatel:        Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
rektor:         prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
IČO:          619 89 592 
DIČ:          CZ 619 89 592 
bankovní spojení:      
číslo účtu:        
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:   

 
Technický dozor stavebníka: INVIN s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno na základě příkazní 
smlouvy  PřF/2017/0157 ze dne 21.9.2017. 

 
(dále jen „Objednatel “) 

 
a 

 
Zhotovitel:            IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
Se sídlem:            Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 
IČO:           25869523 
DIČ:           CZ25869523 
Statutární orgán:        VLADIMÍR DVOŘÁK, člen představenstva 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl: B, vložka: 2419 
Bankovní spojení:        
Číslo účtu:            
Osoba oprávněná jednat ve  věcech technických: Vladimír Dvořák, člen představenstva, ředitel 
divize mosty a inženýrské konstrukce, ředitel divize liniové stavby 
Zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí):  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 032/OVZ/PJ/2017 ze dne 15. 05. 2017, a to podle § 
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“): 
 
   

I.  
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1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 05. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 
kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy 
a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, 
řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce areálových 
komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa“ (dále též jako „Stavba “). 
 
2. Z objektivních  důvodů  na  straně Objednatele,  tj.  z  důvodu  potřeby  vzájemné  koordinace 
provádění prací všech současně realizovaných Staveb v areálu PřF UP v Holici, jejichž realizace 
je vzájemně úzce provázána a  jejichž postupové kroky na sebe těsně navazují a vzájemně se 
ovlivňují  za současného  postupného upřesňování jejich dílčích harmonogramů, se tímto mění 
věta první v čl. IV. odst. 3 Smlouvy takto:  
 
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení a dokončit provádění Díla a předat 
Stavbu ve stavu Úplného dokončení Díla, včetně účinného kolaudačního souhlasu nejpozději do 
31.10.2019. 
 
3.  V návaznosti  na  předchozí  odstavec,  se  smluvní  strany  dohodly, že  vlastní  stavební  práce 
budou  provedeny  v  termínech  dle  Přílohy  č.  1  Dodatku č.  4 ke  Smlouvě,  prodloužení  termínu 
uvedeného v předchozím bodě tohoto odstavce se týká pouze zajištění Průvodní dokumentace, 
dokumentace skutečného provedení, zajištění potřebných vyjádření dotčených orgánů a vydání 
účinného Kolaudačního souhlasu včetně  Předání díla bez vad a nedodělků do užívání. 
Po  celou  dobu  od  dokončení  stavebních  prací  do  doby  předání Díla Objednateli  včetně 
Kolaudačního souhlasu zajistí Zhotovitel pro uživatele bezpečný bezbariérový přístup  ke všem 
objektům v areálu, které navazují na Zhotovitelem realizované Komunikace a plochy a bezpečný 
přístup pro ostatní zhotovitele k rozestavěným stavbám.  
 
 

II. 
 

Předmětem tohoto Dodatku č. 7 je provedení dodatečných stavebních prací za podmínek dle § 
222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen 
„ZZVZ“), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, dále provedení nepodstatných 
změn  dle  §  222  odst.  6  ZZVZ,  jejichž  potřeba  vznikla  v  důsledku  okolností,  které  Objednatel 
jednající  s  náležitou  péčí  nemohl  předvídat,  nutné  pro  realizaci  a  naplnění  předmětu  a  účelu 
Smlouvy,    a  to  vše  v rozsahu  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazem  výměr, 
včetně popisu změn a technických listů změn, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto 
Dodatku č. 7 jako příloha č. 1.  
 
Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5, 6  ZZVZ v rozsahu, jak je uveden 
v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 7. 
 
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 
navyšuje  o  částku  214.144,47 Kč  bez  DPH  a současně  se  snižuje  o  částku  12.204,80 Kč  bez 
DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 7.  
 
 

III. 
 
 

1. Smluvní strany se dohodly na základě tohoto Dodatku č. 7, že ujednání čl. V odst. 1. výše 
uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. V. odst. 1., a to následovně: 
 
Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 36,139.559,37 Kč.  



Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních 
předpisů účinných ke dní uskutečnění zdanitelného plněnL 

IV. 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn . 

2. Tento Dodatek č . 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto 
Dodatl<u č. 7 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. 

3. Tento Dodatek č . 7 je vyhotoven v elektronické podobě. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří : 

Příloha č. 1 -Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu 
změn a technických l istů změn sp~cifikovaných tímto Dodatkem č. 7. 

V Olomouci, dne ... 26.07.2019 ....... . 

Univerzita Palackého v Olomouci 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O 
rektof Univerzity Palackého v Olomouci 

V Olomouci
1 
dne ... 22.07.2019 ....... . 

IDS -inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

VLADIMÍR DVOŘÁK 
člen představenstva 

IDS -Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

3 



TECHNICtd' u.sr ZMEN:ť-; Zl~S 

Název projektu: REKONSTRUKCE AREÁLOV~CH KOMUNIKACÍ VČETN~ TECHNICK~ INFRASTRUKTURY -1. ETAPA 

Reglstročnf čfslo; 

Č!slo smlouvy o dilo zhotovitele: 17041102 

C'.:lslo smlouvy o ·d!lo objednolele: Ó31/0VZ/P J/2017 

Ceno s:f~o dle-SoD~DOD t . 6·bez DPH; 3S 973 619,70 

Zhotovitel stavby: IDS-inženýrs~é o doprevnl sl~bY os„ Albertovo 229/21. 779 00; Olomguc·.1t: 2?869523 

Objednatel stavby.· UniveµlfQ Potockého v Olomouci, IC!!ž.k1;ivského 5!.1/8. 77l<!7, Olomouc •. IG: 61989592 

Do'tum: 
Změno Cil~ .i§.222> odst. 4 

1§222' odst. 5 X 

§'222, odst. 6 

§122. oasu 

pfedmět změny: SO 61/1,f ·Rekonstrukce areálových komunlkod 

_ť_o1._;is_21_n_é_'1..,.Y_' ____ ZL_'4S:""'~.._Ú..,Ar<Wo IQPO( ú lnclll.)' Q {QCf1lcul hl/tf_ 41 
I. fůfq11/t•1'D1 

§222.0051;9 

.§222.odsi. 10 

V projektu byf\1 hOviler\y nové Výškové útovně komunilcoci o ploch o nebylo počltóno~ nezbytnou Úfi>lOVOU výškové úrovn1l homlch Ilců o 
poklopů slóVojlclho lopelu o šdchty, · · 

1-'/>opJ< ""''~""° J!N>l!Umu: 
Pll.reallzocrpovrchU komunll<ocf bylo zg~těno, ie \lýš'kovó ůroveň stóvojíclho 1apo1u .~menzy a šochfy o objektu c. li/ nel:oreponduje s. 
vý{kovo.\I úr9vnl novriených plóch v ~ohém mtsfě. · 

3 -Mlvrh no f'tJ•nl probllm11: 

Projektant navrhl vprovil v)-škovou úroYell 1oche1 o poklopy umts.trt do Ilce s nově realizovaným teré.nem.'Bylo potřebo rozšili! proslor kolem· 
.{ochet. ubourat homl dfty šachet o·osoďitdlly no,vé včetně P,Oi;lopO. 

' -ÓiJWo<if!l~I nd•'t'hff f>ol•tGIV}"'>lil«ll4 ~ nilv1·h n•byl.}fl ~ PD); 

Toto řešeni nebylo iohrnvlo v soupisu proci pro reoílzod dlia , ole provedeni je ne'zbylné z technk:kcýh dů„odů„Provedeolpracl jinY,,, 
iho!ovilelem nenf moula z důvodu rozprocov.anostl také:zky, · 

Př~mětn6 změno neměnl povoh\J veřejné zo.lc6zlcy o .Její hodnoto je stonovenci roipočfem dodavatele -viz:pi'liot)o. Neochózf k o,dpočtu 

polož.ak. .které by neměly .bYI reollzov6ny. vzniklý jen n.ové próce, které zholovltel ocenil v souladu s čl. IX·bod 4 SOD. 

t'řllonv; 

2~5.1 Položkový rozpoč.et změny 

l.45.2 Foto 



fECrlNICKt LIST Z.MĚNY: lL4S 

Oopa<:! 1tněl~V TIÓ. LlloVOá61~ di!O 

\ lermn pfnén! dílo : be2emiěny: 1ermln dle Ood. č. 4 

I 
2. 

novy termín doRónčenr dllo 

odpočet .Z-ceny dllo: 

pfipočet k ceně dflo: 

bez dOpodu no cenu.dlkl:__j 

60 804,63 

3 

4. 

celkov6 hodnolo ?měny dlla -Kč bel DPH! 60 804.63 l<č 

!ceno !;lilo po proveděnt zniMy : 

Ce)kovó změna % 

víz rel::(lptvloée v přehledu změn celé siovby 

\iiz rekopilv!oce v plehledu 7mor1..céllf~1;t; 
---.....,...---------------------------~ 

·~ 
O>ObO óprqvněno jednal Y& věced11 

tec:hnic~ch 

llYJQijř.mtzpri>()Q<)Q!eló r:itQJO~t~v~·dQl(l1rnl'nf.:14"E1 riro ~"'"~'* novolunl ~uvb.,i jr,)SPI,,. lbl:t1li rvo or<YYé 

llt'l'°'1 
Íiilliiíiillli••i'------------OIOl)a opr6vně'i'.i6 jedna'ive věcec-h 

ICCl~~;\ICl'l 

Tor~~ l\l!X<Qf <tpv~ 11PSJ1 

ll'IVIN, spoi. s.r.o. 

l:lotum:. 

l~e 

()Sl'it;y opr6vněné jednot 've věcech 
le~111rr1~c:h 

1~11'1'6;1 

~Y ()JJll-'Jv~l\6 K).~tnQI ve věcccl\ 
reollzace smlouvy 

Poin6rnl<o: Podeps_on9 2měnov'ý·111t ~f0Ji/.jo!(9 podí:lod pl'.O vtovřenl dodalku So0. 



ll45 >li>n•• t 

StiYha : REKONSTl\UKCf: AJU!ÁLOVÝCH KOl\IUNtKAef v eEmÉ ~e!WICKEJNFRASTRUK'l'.URY ·I. ETAPA 
.č{slo a ná"'v SO: O.U 50 i tJI E IU!KONS Tlll!KCE AAEAU>11Yl.."f4 l\Ol\IUNIKACI 
étsto a naze.v ro2DOé<u; ZL•rt (1pr.rv";l ~<ti u ttn..tTLy a Aacnta u C1,U,1_47 

P~v·v Di>loltd~h dl<~E> ,,,, 
~ tió""7pOIO!W 

ledn I Změn~ C::l'Q CELKEM pozmimlta Lool ·)>O~ todnottov~ 

j J.3)20101\ l.dot.llM!n 1 •---f'Cllbum~-"°' ,....J.ia.w••" ~.ftl-;·cu honunkh t.t. .7.. m...1"••~~00 „ ~l ..,, 
"'" 6Í>;IQO •t>!l-l« dtce.oz„ PftS.l're~1t<nJ tora •OOl10Ct 7fJ 

l)ónrv~ un>it><•• obltl:lu t. 47 
1132•2R•11s1.131•'11<"2'osi 671 
!.aool u fl'MUUV' 
u •3•.nl;U<l"tl'/'?!ť!Jll 8)(1 

~ l~l2020U f'filYi!táAlte&CUI li h)o/Jt>«nf t.k:hl)r f~llQew:t! naladit!\ v h°'rr.fn.ich ?i' 3 m3 1··- W).00 _:-737 g.; IJY.02 lffhti„ .... 15llht. oli,.!iJR 
~ 16110.IWI S«i.sl< o1..,,1'rln1 """'.,..., ~ •01ninv ti. hi• hl "'1<oou ijo 2 s ·111 m3 1"41 t>t® - ~u ~le02 • Pllstlo!lek111kola·bbii!lrt78 

4 1&ldťU10l '1atlorovt1• ol'aml,.:til"ll do 1000tn u.'J. .... „1n..Js'YC);;l.l'.trw21hfl.t'rr;i'lv ti. 1~!4 ml t~""Ml .S7~00 "':l"'lt: .dh~02 - Pfl.Wc~" n.i liiola. 0ct>~1« 18 

s m10U'.Q9 91'.oi.t.i< ~ "Odo«""""'" ol•1J1istlnlw.,,,,1cú/$vo""'°' > b<>rntiw tJ: 1 •I ~ lJ(O Joa> rn o1„ 10000 m "'3 '135.l)ol 1400 ~ l ............. "'">111 Pf.Jl/doonoJalo •• „,,. 
13,56'10 'ISS.'Cl!I -

ie 15710LLOi ~U.l""'~-"fi0tnintf 1wf4ftfM10Qm? 11\3 '\'i,5ol 50.00 - ió?ll.11 .deJ!J- Prfarr~ --~ --..a.•1t 
7 1712Xlll.Ol ~....,....,rtv•„-• tn3 l:r"' 1.5.00 ~'113.•~ dl402 lilil/.Ja .„ b>IA _,. 
8 11i20UU IPrt ... t•C.1rlU:• Mlnuf-o:Jnlodu ,~.;vn..~řnynr. >iJ.t&c !>fo;Ud\:cwf'I~) < 24..IJ ~"' - LJ1',>_)!' J!e í>l' f'ťJSrlaě:'.kill tólil . •U.U.k\ 72:· 

ll56'UI ~H2 - . 
IS ~1.01211 IOemcntál ookl@ú !Amovv<:ll nel)o~wtl\ ~étn!.~ hmotoosti do$:> b ku• 'Z.00 148000 '.1°%D!" le..03.3'.4' nemontat septí11u 

-

2 .~4ZllH o„, s dlk.G do M• •krúl.• k"' ~"' 14Sj)o0 - ·~oo.i:.. o.i.u •• .S077/l l · 5tudna "'""""' •O<Jv 
tO:lf"~-llUéJnlt. »t1U6~ Al'l....-U.~ ., -

li. S9:US7.lll Poklop ~l SludnRJll ks 2.00 110()00 22.00.00 D.1 ll ·S077/l..E ·Stu.Jn•·uiit~ovt ~v „ 809l041ll Os.a-i.riO.ldoa. rJ'f.s.riM~tn rutA hrmtl/) k• ~00 a~oo :.J"OO.J'li) dl•~~l.1 \Wi'A„ .i.uwul.•-~u 
- <lk>·D2..9:sc1'!if•!. ~llHD2X4,~4VAiil'I 

6}o SS486lll.l Po®>d l• ;.erl«ldr1ě.So U lOO mm mJ <ll'U .110.00 ~ "ftlSA<l<I ~~IW;I 

ff:'l."J.J·flJ4N'.t~A:Jlf•J•-3.,.a:tvvS!> toPot;,rrr~ :·~ == 
m.l°l..8~/3,14'05•'1)°3 "J\<IStwll> •kf>IO -"'ciiwuobidtiJl, 47 1'1,,$1 

% ~I).Ul fOed~tu c•·rnlovCdlaUrt M>niwtU"""6Pt0 o.IJi U&o nh11->Mrli1'.l"v A nl"P1f":S 300 t0.2. ,„ , ... ,,.. ~6'100 - ~ (J/$1.lá 'd1':.'DZ7 

r/ t•Jl.l~./4 '" j-<,!JI "I #Ml • ._„,., „.,, 
"'1·1.41-0Jc••o.5':m '""• """'"•-lo 4r „.„ 

t9 =•2»l Hod'"°"! 100<W•rl.sa1b• ""n>OC"~ sta>IOl>nl cU!ni~ hod "-." uo·oo - 7~ dk O 1 • l'if.<tlel.k ~ loóla 
8'0\.!rilnlstá'4íidho ~topu 11č,eto! \;nlkfa«i. oóstr.uěnl >.cutw.&J ře.llní a w~twvá ůbťava ....-cteqcú -
'J • Jt1~6f""'10Juf1.Wllui:"' =··· -
z ·8l>Od?:a• !a<:llú1ul>b1„tuf, ll" l!i.00 
!: • 1 t< e·rn prlJ)Ott)' v S>ol:otlic:b díe soc !S5Uli:l 

NOVÍ POLÓŽKY: 

poi:n"ámka 

101 

402 
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TECHNICKY LIST ZMĚNY: Zl4ó 

Nózev projektu: REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍVČETN~TECHNICK~ INFRASTRUKTURY-I. ETAPA 

Registrační člslo: 

Číslo smlouvy o dílo 2hotovitele: 

Č:lslo smlouvy o dílo objednatele: 

Ceno dllo dle SoD_DOD č. 6 -bez DPH: 

17041102 

032/0VZ/P J/2017 

35973619.70 

Zhotovitel stavby: IDS.. inženýrsl:.é o doprovnl stavby o.s„. Albertovo 229/21, 779 00. Olomouc, IC: 25869523 

Objednatel s1ovby • Univerzito Potockého v Olomouci, Kl'ížkovského 511/8, 77147, Olomouc. IC: 61989592 

Datum: 

Změno dle: 

Predmět změny: 

l·fl.eůnl•PD: 

[
§222: odst. 4 

§222, odst. 5 
I §222, odsl. 6 

X §222. odst.7 

SO 61 /1.E -Rekonstrukce oreólových komunlkocl 

§222. odst. 9 

§222, odst. 10 

w.112 

V projektu byly noJ1rženy nové v'Yškové úrovně komunikaci o ploch a nebylo poč1t6no s nezbytnou úpravou v'Yškové úrovně vstupu do 
porovodnf šachty 

1-Popi• ....,,lk/lho prY>bli1rw: 

Při reollzoci povrchú komunikaci bylo zjištěno, že výškov6 úroveň st6va11clho vstupu do porovodnf šachly nekoreponduje s výškovou úrovni 
navržených ploch v doném mlstě. 

3 -Ndvrh nn !<I.ni probllmu: 

Projekt oni novthl uprovll Wškovou úroveň porovodnl šachty, zhotovitel řešeni odsouhlasil s \ilastnlkem parovodu. Bylo poffebo rozšffil 
prostor lcolem vstupu do šoc;hfy, vstup do šachfy nadvýšit, zaizolovat, osadil obrvbnlky a uprovlf terén. 

4-0d4m"'nl ndwltu (veeml vyn~1len/, ~ mlvrh Mbyl)ll v PDJ: 

Toto 1ešenl nebylo zahrnulo v soupisv proci pro realizaci dlla. ale provedeni je nezbytné z technických důvodu. Provedeni proci jinýTn 
zhotovitelem nenl možné z důvodu rozpracovanosti zak6zky. 

Predměfn6 změno neměnl povahu vefejné zokózky o jep hodnota je sfanovena rozpočtem dodavatele -viz pllJofla. Neoch62f k odpočtu 
položek, které by neměly b~t realizovóny, vznikly jen nové pr6ce. které zhotovitel ocenil v souladu s čl. IX bod 4 SOD. 

P11lohv; 

Z46.1 

Z.46.2 

l.46.3 

Položkový rozpočet změny 

Situace 

Foto 



TECHNICK~ US1 ZMĚNY! 

Oopc.;l :rt'lělw' T\tromvlil.1~"1~\k'I 

1 t~_rmln pl11ěril dílo : 

2. F ..... ,., 

lt.46 

beze změny: 

n9vý termfn ·dokO.nčenf.dlló : 

od.pqčel z ceny dí.fo: 

přlpočet ~ é:eně dlla: 

002 dopadu no. cenu dílo: 

termín díe Dod. č. 4 

3 .. 

4. 

S, 

celkov6 hodnola iměny díla-Kč bez.DPH: 

rceno dílq po provedeni změny 

18 788,17 Kč 

viz rekopitutose.v přehl~u 1měn ceté s1ovby 

Celkov6 změno ~ 

lur'll:CA! 

osoba opr6vněn6 jednol Xie věc.éch 

technických 

\>ytb<;1t;,tiJ:q<>rQCQ>ls.7l.fl.lc mi$S.:lc:ro/"' do~~'mfJl1~r. Í'ltQ \JaV'~br~ 1X>voh:111í ~tavt:>v (l'.>~I t:) ítJl14'-n10 t.'10•~-!.cl 

1-0 T~1o:i:~ <Jc?Ull 1!l>v.~1 ll~l' 

INVIN. IPQI. s.r.o, 

Ootum:. 

'•""'~'I' 
•osóbo opi-Óvněn6jednot ve v&ech 
technických 

,,„;~<ifi 

illol:iy o~óv1~16 Jedli.al ve vě-cech 
lei::h11lck'i'ci-1 

llJl'\U'„ 

()l(lbY opr6vněné.~CIOI ve věcech 
rc;t.:1~i0<:11 smlovvy 



SCBVba: 

éis10 a ruttev.~O: 

éis\o a fláiev '~' 

~vnoicl"-< 

l'oi j(<d 

t..o<iJ, rx>lo!í<Y 

I \3))020.11 

1 U320201' 

l 16UOUOl 

4 J6Dlli102 
5 l6.i70UOt 

{, 1671:0110?. 

T l1U01201 
8 111201211 

~ 119!1Hll2ll 

~ ~1noo1&00 

51 •303UUí 

~ •a~3s:ua1 

S4 4„„.„, 
~~ 4W6202'Jl 

7 4 7Ulll00l. 

n lll6'fl510 

26 1;)141559 

n G;salll'SO 

10. 71Ut>l'.l02· 

l>l' '>M~JllJ 

107 '"711" 13 

J33 9J&nl.113 

BA Sl2.173QSO 

19 H2Sl'l91 

REl<ONSTRUl<CEAREÁLOWCH KONUNtXA.ci.VčETNt TECHNICKE INFRASTRUKlURY •J. ETMA 

IUJ • SO '111.!: REl\e.!S TRUKCE ARE.f.l.<Nl'Cll KOMlirllK.\CI 
ZL e . \lv$1«>v• LIP"'~· DtlJP<I tto par.iyollm •utm 

di. 500 
ffUéV polO~i!y 

-ttlo'l!>Cttii Ach01. nJl•lrl\ nvb, D'"-!u „ n.ii;.dfm v s.o....dd„ýc-h hotnk:Uc!h tP-.1 Plocho W~w:Ml!Clo:„ m2 

lll".3'0 2-h8"0B•MI 

Přiot.tek u looi•<><ll• hlouhenB.a<Mt rvtn)m něboó"""m niiAdllh v h""'\n~ch.t! l 
S.i.U óleml!l•nt ""''•k• lborn1nvtl . ..1.ll 4 hlwícollll dO l.S"' 
Vod()rovné ol1t~4."lt do l(X)O m ~-~i1'1$'i'o.an!n'f2 11orninv tf. la14 

flrlQltaf~k..k vodorovncmu ornnhté-.l1 ~"-lh-YoetA.inv z horntnv tt 1 ~ .q LK-0 JOOI> m ctJ:s; IoOoo m . 
6.8'10 

H<1~0( ~nlru t"hornm tf. 1. .i!' oil!1100 m3 

Ulal•nl •'~"lflV na •~lid!<t 

Poolítet n .1o1.,.r c>d„dv"' """'""'" •• .slcládce !>l<l><l"""'•I 
6 8"l8 

Diernc>ntU r>0kJoaCt t1tin0\.'lir~ nebo oceloWc1'.....Utně rtm(J hm01n<m[ do"SG llv 
~n.ňi.JUtdo toow.. r:.MkíJt;diya,}kibo oataopu 

Monolitid<i U..r...,. Y>Stooa do.w10.•nodtú bc~t'I 1<>hoc1i;(.,... lotJ1Uvla .~~~ze 1t>tf C llil.!Ol 
oe•o s•o&O ••o 6·o• 
21itenl li.dn!'nl!diodn•c ortmol.ar«k l<booiilťvdo~ m 
o,s-~.6~.a.„0;6•0.&•4 

Oditnuienl.bedllffil 5Chodnk ohmob""" i<.hodi!ť v do 4 m 
u„~-ur SdtMi!f'oW" W.'9 ruliee ~. ram~w W;tiQvaht~mi -.it~ml Kari 

P"tovl!'dfl?f'll i):oJ*-8. n.rod te-mtl~ \lfhkQU'j .sWté za Studl!J\8 ~ktn' ~sf~WovYn'i 

ocs·a~• 

l• k ast.~ov;:A.U'/91"81 wl ! '2 
:i>r-deni i<ol•«>·"""I ••řnnl Y1~1<o11.t ~'"' p/,...v„lm SV!S10 !j/\ll> 
~" tMkV•.i~tro~r1'1 IPA V'() S 40 

19~'1.\ 

lwl><•"""''•emni.tbkosti1dnfollomfn_o<°"""' ora~WIJtdn!!J! !!,M """lil"'• O'" 
192'1.3 

l'oclt.Ja<i~e ll.ět'<O""' $D \l tOO mm 

13•3·0,2.q ,~·n a·o w1 ·"'"''" Š()" 
.Oka o~ chodl\ílt i.e ~t\rkDoisku 1f 200 mm s udťl.Stinhn 

1~"3'0 '2-<Ul'.O.S~ 21 

o„ .... 1chOanl~oolitulmlln1 beton°"'"' dniitiho. boénl o ol-lóu do fól• >~~tont: p(o.<ťéhO 
7.S!ll.b 

obrubni\: ""'""'°'V !ahi'adnl OClrod>l 1'<!000 S..lo50.5•2S·•n• 
ModlJ\ova .::OftolUCÍ u~h9 WfT•OC:nV~awhni if,+ln!\ 

!lov„nlAA>•k<.t.o bt'IC>n\I v.Celně lokV~ oeůflllrtěnl M<vMldio •1Q(ll>vtho 1if11(1 o.sarnH • obt<ooovánl .fintu 
?'l61md 
C " I ~ e m pnpotty v polO!llch alě SoD 

'ifr.lttlcal 

i<dn Ztn!kr3 w~ 
CEt.KEM poznámka 

~nouov~ 

'!"3 l m 60000 1nn„~ .dw. 02. P'mliC"S«lk IT.I m~ . ~..,_ _,,i. m-
Í81' 

m3 1 67 "'"00 •'18.t~ <ll~oi . Plistie!e~ "" kOJa • -"'~I<! $0 

m3 1 tí1 !\.Ulil - 101,0.i df4 02 • P'rutNiO~ n> kola ·t>bl.!l:l 81 
m3 I G1 S70Q 953t dl•02 Plr<tle!.~ r~lcola-olil•l<t 8L 

Ol3 '1612 \4 ,00 - '•<\OS áie ~2 • Plblhriel<. Ol iOI~ • oo'1tl<t llil 
!8.l2 

n'3 1-61 ~000 t1'-bG di•M-PJ.:lple~.n;akola..Oht.U.. SS. 

n\3 l(J ~:00 ,?;Cli Ute 02 • PfisllMo' n> kola oblold 11& 
I ~Ól 9000 270,!i!i d!• ql-Pf..:ňrielc ra kola ·•blekt 87 

:I.Ilf 

""' uo 1 - 00 ~ tA800l' d le OlJA Doinontil -tilu: .... <M JUO.o<í ]" L30AtJ Ólé?.14 
-

~· D  11 '""" 00 ~7•M '"140'21 
:;. ..,, 

.1~ '50"00 !sú.00 rilel>2.7 

mz 3:38 ·~oo l<l>óC> lilel>2.7 

bil" 19Aall00 J~l>l\O oi.on 
rn2 1'.112 l8JIQ 36~0 0.H.l 

~ !12 

i"'2 D.tl' 48.7(\ - •.sl i).3',l.l-
m2 hr. 'llJlll till:!.6 n33:1 
m2 2Jle lO!I~ ill92 O>ll 

-
ml Uó 2JtV• - /,739 o.~.U 

-
dl• Cl 2.9 ·~ 7S/l.f • PÍlUOÍKI< SIAVAJÍCI 

rn2 ·~ lfQ,00 SSS•! l(OMIJNIA.P(;f: 

m·l' lill A<:ŠO ·~:!'.S dlcD>7 

"' 
1ii;D 16.8.00 J lS(\00 <fl<O:t7 

ic:tl~ •!'."" 36.00 smoo dlo02c7 
hod ~- 7)h0l' 7~l00 éff~Ol p;i#feW!t tra W~ 

- 187'8,11 

ucooay • l'Old!ll&cb dk SOJ) Q,OQ 

Pl1aOttW ti~ esa.SOD 1•·-11 
?ltoocl)' V l'IO'illicl pófatltch 0-00 

OdpoC!y~ 0.00 
l>ifj>otly celk..,, 18 733,H 
t...•~•• rsum!lll •• r" ir 
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TECr-INICKÝllST ZMÉNY: Zl 48 

Název projektu: REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ VČETN~ TECHNICK~ INFRASTRUKTURY -1. ETAPA 

Regisfroční člslo: 

Čfslo smlouvy o dllo zho1ovifele: 

čtslo smlouvy o dllo objedno1ele: 

1704! 102 

032/0VZ/PJ/2017 

Ceno dllo dle SoD_DOD č. 6-bez.DPH: .35973 619,70 

Zhotovitel stavby: !OS-Inženýrské o doprovnl sfovby o.s„ Albertovo 229/11. 779 00. Olomouc. JČ:: 25869523 

Objednatel stavby : Uníverzito Polockého v Olomoucl. K?!žkovského 511 /8. 77147, Olomouc. IČ: 6 I 989592 

Datum: 

Změ na dle. 

Predměi změny: 

I -k<knlvPD: 

[§_?22. odst. 4 

§222, odst. 5 )( 

§222, odsf. 6 

§222. odst. 7 

SO 61/1.E • Rekonstrukce areólovýcl\ komunlkac:I 

Rodlřonlipov <:llQdníl<u u sk!Cldu 

[ §122. odst. 9 

§222. odd. 10 

v projektu bylo novňeno ponechat č6st st6vo~cfho chodnlku podél východnl los6dy sklenlku u budovy č. 51 o souběině doplnit no 
potřebnou šfllcu por z6sobovánl chodnlk nov9. 

1 -Popls ..,,IAllha prob""'"' 

Při realizace stavby bylo lofo řešeni shled6no jako nevhodné jednal: z. hledisko nedostolečné ůnosnosfl ponechávané části chodnfku a 
současně nedofešehého odvodněni obou části chodnfku. 

J -Nd.rlt na ffhnl probllmu: 

Projektant navrhl fešit chodnll: v celé šírce jako nov9 a upravit spádovánl. 

"-OáAYadnlnl ndvrlm ~tni vjlWl1ftnl, ~ ndvrh nebyljll v PD)': 

Zrv~enf púvodnfho chodnll:u I v pásu podél sl<lenfku o jeho nahrazeni chadnlkem novým nebylo zahrnuto v soupisu proci pro reallzocl dllo 
, ale provedeni Je nezbytné z technlckcýh dóvodu. Provedeni proci jiným zhotovitelem nenl možné z dóvodu roZProcovonosli zakázky. 

Předmětná iměno neměnf povahu veřejné zokózky o jejf hodnoto je stanoveno rozpočtem dodavatele • viz p111oho. Docház1 k odpoč1v 
položek, které by neměly být reollzovány, vznikly nové práce, které zhotovitel ocenil v souladu s čl. IX bod 4 SOD. 

rrílohy; 
Z48.1 Položko~ rozpočet z.měny 

Z:..48.2 Situace 

Z.48.3 Folc 



tECHNTC!<Ý Usr ZM.ENV: ?1;48 

DQfJód :r.o14ny ntJ.provó<;t~ c:llT6 
' - -I ;I em\ln pln~n! dllo , beze změny: Jermln dle Ood. č. 4 

'2.. -zrněno+/-; 
--t-

nový term1n do~9ntenl dllo · 

odpočet z ceny dílo_=---+---
přfpóč:el k ceně dlla: 

bez dopadu AO cenu dlfq:. 

3. :celková hodnolo změnit díla-Kč bez DPH: 

2.104;6)' 

60 654,38. 

68 549,6& Kč 

4, :ceno díla p9 provedeni vněhy • T viz.reltap11iJJace v ~rehledu.iměn c~ 
~. 'celkov6 změno % viz rekppltUlace v přehled.u VTlěJ'K~6~tcivby 

-lo-~,-P-t<:rvi-,u-1t-,-----------------------,v-~------

01obo opr6Vf\ěnl!l jednal ve věcech 
technlclcS'ch 

VYJQfd~1't4\rqrov1~1~,i, pMJ~tbvt' t'f..)~11níóť1ta~ P<o'(fi;lo/~1111~ pavol1;111 >lO"~i to~rl•1;1 to<t~NirdPf\l"tJ 

lo fO(<hnlC~~'''b~bi I~· 

INVJN,spol. s.r.o. 

Ootum: 

~ 

osobo (Íprávněno jednal vev&cuth 
teclmíckých 

11.)11c.e<r 

0$0l:>y ur,itó1111ě116~n~1 ·~ vi?tced1 
t(li::r1nléky~1, 

I~~ 

osoby opr6vn.ěn~jednal ve věcech 
teuib.(,J<;<t smfó.wy 

Pozn6mko: Podepsaný změnoV'ý Usl slavil jako pod~lad pr-0 uzavfenl dodolku SoD>. ___ _ 



ZL48 

Slavba: 

čisto a název SO: 
clslo a n;ttev fO:ZoOCtU. 

REKONSTRU KCE A REÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ TECHNICK É INFRASTRUKTURY -1. ETAPA 
O 2:1 -SO 6111.E.REKONSTRUKCE ARE.Ál.OVÝCH KOM UNIKACÍ 
Zl 48 -roz.šifon I l'pev!fěnóho ctiodniku u otmrl\tu s.kladu 

J>npqčty v óoloU;klt dle S_p_D 

Poř Kód r1razev polovqi 
Jedn. Změna 

č.óól l>Olofllv 
6 1131()'6571 Rm:ebranr otnei, llO?.Olle.k pli;~ 100 m2 U< ntml(011i dtmy do lože 2 kamMIW m2 \t!,00 

Roidil mezi.starou a novoupfoc:ňou včetně okapového choctniku 
137+12-100 m2 ~9.00 

7 113107222.l Odstraněru podkladu pi ples 200 m2 z kameniva·dKeP.j!ho tl 200 mm m2 49.tJQ 
37 37,00 

Bouráni zdiva z betonu prosrého pFOl:ládiHliho kamenem v odl<opilv'kácn nebo prokopavltád'i 

15 120901122 ručně m3 9.80 
bouli ni~ C 8jlG 

{137+ 11-lOOJ ·0.1 

16 1131071-23 Odstrao.ěnl podkladu pi oo 50 m72kami?.l1tva drceného·tl 300 mm m2 41M1l 

oa~{ podkladu pod betonem,tl.30 cm, dle výkresu S061/1.E07. BOURACÍ PRACE 

25 997UlSOJ IVooomvná doprava sml z kusOll'Vcó mimrrralť> do l km t 42,1Q 

cn;l•1oz suti na.sldádku 

c!9 '0.3+4~.os:·J•9.1J"2 it2:14 

26 9'37 ll.1519 Pfiplatek 7KO 1 lmt u vodorovné dopra.vy suti t 421;llO 

odv02. suti da lOkrtl 

27 9972218~5 Popli\te~ za uloženi odP1fdU z kameniva na sklá.dce·(st:taakovtlf) t 14,7ri 
tpoplatelt ?a skládku 

49-'\l,3 

2.8 99722).815 Poplatek za ulmenl betonověho odpadu· na.skl!dce{sldádkovoěJ l 27,44 

49"0;os· 2.t9.s •z 

30 122201103 Odlit>,_.·Jiy a J1rokt1pa~y neZP;>ažef)é v hornině ti 3 objem do 5000 m3 m3 ~8.50 

~·ýlu>py stávajlci'zeminy pro sanaci pod nové vozovky, park.plochy, vjezdy, sl'ání pro 

kontejnery, ast.i:hodnik a chodnlky, tl.50 a 20 cm, d!e výkresu 5061/1.E 07. SOLI RAC( PRÁCE 

ZESltfNY CHOONIK 

49.12•0.s ,~,50 

Součet 18,.50 

31 1221.01109 Připla1ek za lepivost u odkopávek v l!Omlné ti 1at3. ml iaso 
32 919726122 Gaotext!l11! pro ochranu. separaci.a fi!uad natkaná.měma hmott1ostuo 300g/mZ m2 3;7,00 

37 37,00 

33 ~~313460 kamenlvO~tfroboe frallce.!J..4 t 3.33 
oc:hrarma vrstva ~ drobnétio kamemva -frakce. o-4. ti. S C1T1 

37•0,os•1;s :!,~ 

34 5.83:512010 kamenivo těžern! stabillzačnh~ina t :29,97 

nákup sypaniny pro sanaci; tt 45 a 15 cm 

17"0.45 •1)1 ~.W 

35 162/0ll.OS Yodoru~ 0~1 ®'100® rn .,Yt1aplcv/syp;inlnv z horniny !f. 1ai4 m3 'tS,'15a 

dovoz z 101<m 

S-6 171101101 Ulofenl sypanípy z hornin souddn~!h do nli.sypú 1'1utněn'{cn na 95 ~PS ml 18,50 

Str.inka 1 

CE.NI\ 
CELKEM poznámka li!<lno1ková 

?8.80 ..1 " U ,20 D2..7 

27.50' 13(1;50 o ~.7 

-

1155,00 8.379.00 o 2.7 

- -
SQ,00 4 ~10.00 02.2 

27,00 -
,.Ll.37:78. tlZ.1 

-= 
4.0l - Y689;81 02..7 
--

72,00 1058,40 01.7 
~~ 

lll8,00 2e.Q 02.7 

90.00 - 1065-..00 02.7 

lS,30 - 283,0S 027 

l.8,00 bóó,00 02.7 

116.00 - 419,SS 02.7 

16400 48SS.lll o 2.7 

90,00 - J-íiSS.00 D2.7 
-

74;10 1 '381,93 02.7 



Zt48 Scranka 2 

S tavba: 

č[slo a název SO: 
REKONSTRUKCE AREÁLOvYCM KOMUNIKACI VČETNĚ TEC~NICKĚ INFRASTRUKTURY • I. ETAPA 

O 2.7 -SO 6111.E REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ. 

čisro a nat.ev rozoočtu. li a ·re · V1W1Ó dnCku Ida 4 • f<l7SI m;me rio c_?lo u CllJJ@kll.ls Clil 

- -
ulofenf ~anačníhe materiiílu pod novu zpevněnou plochou a chodníky, ti. 50 a_20 cm 

--
44 162701.105 Voo9rovné p1emístěni do 10000 m "*opku/sypaniny i horiliný tř . 1 až ".1 m3 1s:so ~.oo - - t665.00 0?.7 -

ottv.ot vykopk u z.e sanace, část 2 lifoubenýcli vykopávell, bez zeminy pro tásyp ko leni 

zpevněnýchploch. Na·~kládku do'.10.km --
45 1712.0·Ull Poplate~ za-uloženl odpaóu ze sypaniny na skladce {skládkOVllé) l 33.3() 81,00 - 2697.30 0?.7 

~opl~re~ za s~ládku 

18,S' l, 8 33,30 

48 .18195.1102 Upravinláně v hornině ti' .. a a1 4 .s.e z.hutně.nim m2 '.17.00 12,60 - 456,2a D 2.7 

zhutněni zemnl pláně pod vše~ plochami a zeleni, dlit l'ý"'°eiu 5061/1...E 02. SiTUACE 

92 596212212 l<la<fenl zámkové·.dlalby Polen\ nich komunikaci ti 80 mtn skupiny A pi. do 300 m2 m2 :17.00 168.00 ~ 6 2t.6,00 02.7 

dl~ždéný chO<lník -zesllená konstrukce, dle výkresu SOSl/l.E 06. VYMt;RV.JEDNOTUVYCH 

Pl.ocH -
137-100 ~7.0Ó 

-
93 59-2453110 élla~ba ~O x tOx S ·cm přirodni m2 38,l"l 135,00 - s 144.85 02.7 

38,ll 31}.11 -
9~ . 367122114 Podklad ZJ! směsi sqnelené·cemente.m se CS/lO"(KSC li ti 150 mm m2 31.00 ~S6,00 sn2,oo D~.7 
95 56486'1111.l Podklad le š~ěrkodrtě so ti 200'rilm m2· ,31,00 8.UO ~096;90 OZ.7 

l\iesun hmot pro pozemní komunikace s krýtem 1 kamene, monolitickým betonovym nebo 

137 998215111 iM~ným t 5,92 67,50 399,6(} 02·.7 

5,92 5.92 --
101 5~!>1111 ~dklad te šterkodrti šo li 150 mm mi 12,00 69;80 - 837,60 

102. 53711llB Okapový chodník ze ště rkopísku ti 200 mm s.u d usánim m2 (2.()Q 85,50 1026.00 
\; e 1 k e m pi'ípotty v po10.zkách dle SoD 60654,38 

Odoohv v pofo!kach SoD: 

Po~. K.60 Název p_OlOZKy 
ZměAq 

I CENA 
CELt(IEM poznámka 

l.JlOI. poloik\t 
]edn. 

Jednotkwa 

96 59621111"3 l\ladení táml<,ov é dlaibv l<omunikacl pr_o pěšl ti 60 mm sk41>Jnv A pi přes 300 mZ m2. ='GOOI 164,00 -!184,00 02.70 

6 -6.00 
97 $9245:1080· dlall>a 20 i< 10 x 6 cm Pfirodni m2 -&,00 1l7-00 ·'.'/02,00 02.70 

6 41 .. 00 
101 564851111 Podklad ie štěrkOďtt~šo tJ 150 m·m m2 -&;M 69,80 -418.80 02.70 

I i; e I k e f11 pnpocty v novycn po1oz1<~Jl -2104,80 

RekaJ?itulace Zl 48 • 1ozšlfeni z.pevnéného chodníku u objeli.tu sklad.u OdpOČJY v P<llOžkái:li dle SoD .ž 104.80 
Pfipoéty v položkách dle SoD '60 654,38 

Pi'jpočty v novycti po107J<.~li o:oo 
Odpočty' celkem ·2 104.80 
Pnpotty celkem 60 654,38 

Ce.fkom po 21TI8né 58 6<49,S& 
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TECHNICKÝ LIST ZM~NY: ZL49 

Nózev projektu: REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ VČETN~ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY -1. ETAPA 

Regislročnf číslo: 

Č:fslo smlouvy o dílo zhotovitele: 17041 102 

Číslo smlouvy o dilo objednotele: 032/0VI/P J/')J) 17 

Ceno dllo dle SoD_DOD č. 6 ·bez DPH: 35973 619.70 

Zhotovitel stovby : IDS-inženýrské o doprovní stovby o.s .. Albertovo 229 /21, 779 00. Olomouc, IČ:: 25869 523 

Objednotel stovby: unlveriito Polockého v Olomouci. Křiikovského st 1/6. 77147, Olomouc. 1č: 61989592 

Dotum: 

Změno dle: 

Předmět zrněny: 

Popis změny: 

1-fldtnl•I'/): 

1
§222, odsl. 4 

§222. odst. S 

§222, odsl. 6 

§222,odsl. 7 

X 

SO 31/ 1.E ·Vodovod 111 ( Rekons!rukce areólového vodovodu) 

Zl 49 Jména pika 

§222. odst. 9 

§222, OdSI. 10 

V projektu bylo navrženo nerezové pítko typu" nodzemnl hydronl I( 268" u křižovolky pobKž SV rohu objektu č. 47. 

J -Puµis vznikh!ho problinm: 

str.t{2 

Pi'i reolizoci dilo upozornit zhotovitel objednolele. že v projeldu navržený výrobek "pilko" nem6 jif ptotný hygienický atest, který je pro pilko 
vyžodovón o nelze jej k daným účelům pou2Jt. Rovně1 nebylo možné pifko umlstit v původně navrženém miste z důvodu ůpíovy křižovotky 

v r6mci Změny stovby pfed dokončením. 

S -Nt.vrh na ltl~nl p10blěm11: 

Bylo dohodnuto přemístěni pitko před objekt č. 47 do nově navržené dlóžděné plochy v r6mci stavby „Modernizace o dobudovóni 
pfrzemni čósti objektu č. 47 PřF UP. Olomouc -Holice", tato poloho bude vhodnějšf z hledisko využíti pítko. Nový typ pilko včetně jeho 
nového umístění novrhl autor nóvrhu budovy lok. aby vzhledově pilko odpovldolo expononovonému prostronstvl pled 
budovou č. 47 o donému situočnínu rozvržení ploch. 

J -Od1lwxl11lnl n6vrl111 (~hli vym!1/t11/, pm návrh 11•by/jll ,, JJJ)): 

Projeklont oni investor nemohli oni s nóležifou péčfv době zpracov6v6nf PO navržené řešení v Zl použit o probl6mu p'edejil. nebor 

nemohli předvldot. že v době reo!lzoce stavby nebude mil pilko platný otesl o rovněž že bude z důvodu nezbytné změny umlstěnl nutno 
navrhnout vhodnějši výrobek. 

Předmětn6 změno neměnl povahu veřejné zok6zky o jejf hodnoto je stonoveno rozpočtem dodavatele • viz přPoho. Nerealizované 
položky jsou odečteny, vznif<ly nové pr6ce. které zhotovitel oceníl v souladu s čl . IX bod 4 SOD. 

Přílohy: 

Z49.1 Položkový rozpočetzměny 

Z.49.2 Nóvrh nového pitko 

Z 49 .3 Situace 



TECHNIC K'i' LIST ~MtN>'f.: Zl49 

f}Of'X1"11/11Dl'W''n<rJXOYOaMI (l_llo.__.....-__ .....,.,.. __ 

I. lermln phěnl díla • be:ze1měrw: lermln dle Doo. č, 4 

2. J~ěna-+J,-: 

__ n_o_'v</-,t-erm-.,-ln-. -dokončeni dno • 

odpočet z centdlil:t: 

pl'fD()Čet k' ceně dllo! 

bez .dopadu na cenu díla: 

----

10100,00 

•7 82'),6() --------

~1720.6Q ll~ __ 3_·-~ii-c_el_ko_v_o_hodno!a změny dlla -Kč bei DPH: 

4. l'Cctno cillo po provedeni změny; viz rekOpltuloce v p7ehledu změn c'elé sl{lvby 

.5. Celkov6 změno 3 vizr~kapltutece v p7ehledu změn celé 1<Wby 
-,-...,,..--'----------------------'---- - ---;o i hd r t.r m óht~ I~ 

osoi;lo oprávneno Je.dno! ve věcech 
technických 

VY!čidrén1 ~QllCII~ Df~\O.y~ <:lill<\imeil:lf()C(! pto'~ovubol P\WOlenlS\q~~ IOSl11 o lo\({6';PIO P1Qfe(.lěn1 

ir;t í~d<'.~CIUJQ'ili:/ llmJ: 
INVIN. spol, s.r.o. 

Datum: 

Ať~ 
os0bo cpróvnénb jJ.Klnot ve věCeC'i1 ' 
lectmlckýc:tt 

"'"~ 
oroby opr61>n'1né jedr.ot ve věcech 
technicl<9<;h 

llAlleoe 

~oby 1"11>1<wn&ié jadf'IQI ve věcech 
.realizace smtowY 

Pozn6mko: Podepsony 2m6nov~ Hst $fouf( Ja~o podklad pro uzovTe<il dodahco SoQ, __ ... - ---



Zl49 Stránka l 

Stávba; 

čislo a název SO: 
REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ VČETNE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY -1. ETAPA 
D_ 2.7 • SO 6111.EREKON STRUKCE AREÁ.LOvYC.H KOMUNIKACf . 

číslo a název rozpočtu: Zl 49 • rimooa pi~a včetne stlvebtllch llprav. 

Přípeřfvv nnlofk.ách dle SoD 

Poř K6d NW!v pólonéy 
jedn. Změna 

CENA 
CELKEM poznámka č.ooJ. ooložkv iednotkcivá 

!iloubeni;šach&_ rutním o-e_bo príé_um nářadbi:l v'soudfžnýd} hornín~<;h cf. 3, 11loeha v-~kapi.1 

3 13320Wll do4m2 rn3 (}.90 600,00 s~,oo 01 -Piíst1e~ek na.kola 
1,5"1.S•0,4 0,90 - ~ -
'Součet 0.90 =-

4. 133202019 P'řiplatek ia lep!Vost u hloub€hí šache~ rul'\ním nebo pneurr nářadím v l:lorninách tř. 3 rn3 o.~ 280,00 252,00 01 -Při:stfošek-na l<ola 

s 1611011Ůl I.svisle pfernistěn( w.kop~U t! ho miny tř: l al4 hl výkopu do 2,5 m 1Tf3 0,90 64,00 'r- ~7.00 01 -Plisttešek na kola 

6 162301102 Vodorovně pi'emí$ti:'flí do :1'000 m výkopku/s'j'paniny t horniny t(. l aI " m'3 o.~ 57,00 
~-

s~~o 01 • PHstfešek na kóta 

?emína odvozena na pffslu~nou.skládku -

Pfiplate~ k vodorovnemu přemís!ěnf výkopku/SVPMiny i horniny tř .. l až 4 Z!:O .lOOO rn přes -

7 1627011Q9 10000m m3 a.on 14,00 1-26,00 01 , 'Prlstrešek-na kola 

8 167101102 Ni!klá~.ánl vyl<opku i hornin tf. 1 až' 4 P,řes 100 lh3 m3 ·0.90 50,00 
~ 45))0 01 • fi1ístfe5\ik m1 kola 

-\! 171201201 Uloienl sypanr1111 na sklád_ky m'3 (!,90 lS,00 a ,so !01 -PlístfešeR iia kola 
10 1712012.11 Poplatek «i ulo!ei\í .odpadu ze sypaniny na skládce {skládkovné} t r.s ,90,00 145,80 01 -.Přistfese~ na lcola 

poplatel< za sklád)(u .te'rníny 

ll 174101101 Zásyp jam, sachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním in3 0160 62,00 - 37,20 01 -Přístřešek' [la kola 

0,6 D,60 

12 583336770 kamenllto těžené hrub'é frakce 16·"3? [ 1-.lla 240,00 -= 259,20 e1-Prístfeše~ na kola 
2,2• 1,s ~ .08 

20 HZS2131 Hodinová zúčtovaci sazba 'Zámečnik· hod 2&,00 288,00 8 :064,90 01-P;fst{étek na kola 

monl'áfatypického pláště pítka, vystrojeni pitka montái oa přípojku 11četně montáže 

armatury --::i 

2•(s+5) 
" -::: 

19 HZ51291 l'iodinová zúčtovacfsa2ba pomocný stál'.ebni dělník hod 26'.00 220,00 ~ 

~ 160,00 01 -Pf\stf~e.k na kola 

Provedení stavebnlch úprav-PODSYP, Podkaldní beton, Osazeni žul. Kostek; upravy UV D 

I n<ipojenl na n3 přfpojl<u, 

1~•(8-+6) -
--

85 S8380l100 kost~ dlažebnl drobná,.iula, I.jakost, veRkost 1P cm l ()~ l,854,00 310,80 02.7' 

d.o"1ážděnl kolem plťka 
~ . 

0,'2t 0;.10 

109 895941111 Wzeni vpusti kana11laéoT ulični l betonovY'ch·dUců rw UV-50 normáfrii kus 1;00, '945,00 945,0(l 02.7 

110 592238.780 mřiž litlnav:I M1 0400, OIN ~95.83-U, 500/500 rnm ~US 1,00 1 375,20 1;ns.20 0 2.7 

1U $92238760 rtim<zabetono11aný OJN 19583-9 500/SOO mm kus 1,'QO 900,00 900,00 02.7 

I U 592238640 prstenec beroriový pró uli~nlvpµSťvyróvn<lýad'fBV-Q390l60/lOa,.39X6x5 (m kus 1,00 198,00 196;00 102.7 

113 R-a:-.í prstenec betonový vyrovná'vad TBV-0 625/180 kUS 1.~ 315,00 315,00 02.7 

116 286618160 koš kalový pro silniční vpusť kus 1,00 ,4Q5;00 ·-405,00 02,7 
-

118 R-S.S ~kruž betonová pro uliční vp_usť s vyroko,,Ym otvorem mV-Q S00/350(3a, SOx3SlC5 cm kus 1,IX! 432,00 43 7 



ZL49 Stranlca 2 

Stavba: REKONSTRUKCE AREÁl-OVÝCH KOMUNIKACÍ VéETNÉ TECHNICKÉ INFRASTRUl<.TURY -1. "ETAPA 
číslo a název S.O: D 2,7 -SO 61/1,E REKONSTRUKCE AR~l-OVÝCH KOMUNIKACÍ . 

Číslo a název tmilOClU: Zl 49 • 2.ái'llěna 11itxa včetně. stavébnlc h Llprav. 
119 R:.lWi vpusf betonová uliční T!!V-0 SJO~OO D./dno/ kus 1.00 J~2,00 ::::: 34?.00 P2.7 

)::: 
- ~ ----- --

Vodovorlní přípoj~a z. trub pno -90 RTS 20-16, DSP _5031.1.E_VOD-P _Ol~TZY _00, -
DSP _$031.1.E_voo~P _02_SITV_OO, DSP _S031.l.E_VOD-P _03_PPV_OO;Hloubenf rýh 

nezapažených, šiřl.y do 200 cm, v hor:3 (včetně připlatku za lepivost), se.svislým 

{3 831230UORAa:i, přem!stěnlm, lože PQd m .3.00 lU,00 - 1.933,00 _oi:n 
MTZ pptr výkop tr.PE sv ON lS•SO RTS 2016, 05P _S0:31.l.E_VOO-P _OI~nv _OO, -
DSP _S03_1.~E_v90,p _'()l_snv_uo, DSP _S031.l.E_VOD-P _03_PPV_ó.O; , o l. VTPC·6,Sin, 

74 87121.I.12lROO t .p.49 6,Sm, VTPB 2,Sm = 15,S m m 3,00 682,QO '2045,00 02·.i 

Napojelií <k> st<lvaJld· kan DN600 Jedna se o O!!PoJení S!ávajícl kanalizace KT DN6óO·do ~ 

2 87920QO_R fachty., RTS2016, Výkres: DSJ> S037.1.E KAN_02 SITK 00 lis 1,0() ~ 250,00 2 2Sí).OO 023 
~ 

Kaoaliuioe plipojka k c.p:47 2·PP SN12 ON 200 hl do,2,0 m RTS 2016, Výkre.5: 

DSP _$037.l.E_l<AN_Q2_:SITK_OO ·, Hloubení rýJi «lPažei1ých, Š!lkv.do 200 cm hl. dle 
2$ 83l'l50013RAA popisu.. v hornin~ 3-(včetně přlplatku za lepivost), palP.nf rý/1y a rozephmi r\ifw ~řllolné íl1 s.oo >.79,00 l l37,00 D~3 

~ 

d. 

G e I k e m pttpo«y v poJotlcach dle 51>0 ~- Zl 400,60 

Nové noloikv; 

P.oř Kód Náiev položky 
jedn. Z~a 

CENA 
CELKEM poznámka 

č.ool. položky iedootková 
801 .R000100.l Oodávl<a:-P!AšQ pitl<3 ~atypický zamet.nický výrobek, kus 1,00 1472.0,ÓO 1'1720,00 CN -~amečnící 

80i RJ)00100.2 Oodá~ll • nerezqvá 'Md.ice ltus 1.00 1700,00 === 1700,00 

803 ROOOl00.1 Ne.ml1Jloucfventi1 ''.KRAGER:'' kus 1.00 2.600,0ó .2 600.00 

804 ROOOlOO.-i S.po]f<a -Nerezová hadice.-vodovnodni .. JÍřipojka kus 1,00 1400,ó:) ::::::r- 140000 
~ 

c  e l lt e m pnpOC\y v novycn pol02ckácn ~ '20 420,00 

CENA 
CELKEM 

flJ zev poloflly l'oi'. Jedn. Změna 
·ednotl<ov.1 

poznámka 

HYDRANT NADZEMNÍ K268 ONSO l,S·PN16 OSP _S031.l.E_V0é>-P „W _KPV Oó kus -.00 10100.00 -10100;00 02.l 

-1 



Zl.A9 

Stavba ~ 

číslo a nmv SO: 
qíslo a nálev rozpočt1J: 

REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ TECHN.ICKÉ INFRASTRUKTURY -1. ETAPA 
D 2.7 -SO 61A.E REKONSTRUKCE AREÁJ..OVÝCH KOMUNIKACI 
Zl 4$ -2lirněna pitka VčeW stávebnlch uprav. 

Rekapitulace Zl 49-záměna pitka včetně stavébn!ch ťll)rav. Odpott.y v položkách dfe SoO 
Plfooáv v pc)IQ"A<hch dle SoO 

Pfll>Očfy v nových poloWcll 

Odpočty celkem 

Pfipott;y eell(em 

e~ po změn~ 

Stránlca3 

-10100,00 

ZT400,&0 

20420,00 

I -10 100 00 
47820,60 

'J71'20,SO 
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TECHNICKÝ LIST ZMĚNY : Zl47 

N6zev projektu: REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACI VČETN~ TECHNICK~ INFRASTRUKTURY -1. ETAPA 

Regisfročnl člslo: 

Č:lslo smlouvy o dllo zhofovilele: 

Člslo smlouvy o dllo objednatele: 

Ceno dtlo dle SoD_DOD č. 6 -bez DPH: 

17041102 

032/0VZ/P J/2017 

35 973 619.70 

Zhotovitel stavby : 

Ob]ednolel slovby 

Oolum: 

IDS· inženýrské a dopravní stavby a.s„ Albertovo 229/21. 779 00, Olomouc. IČ:: 25869523 

Univerzito Palackého v Olomouci, Kl!žkovského 511 /8, 77147, Olomouc, lČ:: 61989592 

Změno d le : 

Předmět změny: 

Popis změrw: 

I· !Ultnl v PD: 

§222. odst. 4 

§222. odst. 5 r X 

§ 222. odst. 6 

§222, odst. 7 

SO 61/l.E ·Rekonstrukce oreólových komunikaci 

provedeni opčrné 1idky 

r 
§222; odst. 9 

§222, odst. 10 

V projektu byly navrženy nové výškové úrovně komunikaci o p loch a nebylo zcela zohledněna návaznost na okolnl slávoFcl plochy 

2 -Popis vtnlkllho probllmu: 

Při realizaci povrchů komunikaci bylo zjíštěno, stávajicl výšková úrover'l plochy pled objektem VTP 8 nekoresponduje s výškovou úrovni 

nově navržených ploch v daném mlstě. 

J -Návrh na hhnl prob1'•111: 

Projektant navrhl vyrovnal rozdfly v úrovni ploch pomoci opěrné 2fdky • 

./ -Od~voánlnl ndvrhu {v«tnl llJ"Vllltnl, pro~ ndvrh n•l>y/jll v PD): 

Toto řešeni nebylo zahrnulo v soupisu proci pro realizaci dtlo. ale provedeni je nezbytné z lechnických důvodů. Provedeni proci Jiným 

zhotovitelem nenl možné z důvodu rozpracovanosti zakázky. 

Pfedmětná změno neměnt povahu veřejné zak6zky a jejl hodnoto je stanovena rozpočtem dodavatele • viz pffloha. Neocházl k odpočtu 

položek, které by neměly být realizovány, vznikly jen nové práce, které zhotovitel ocenil v souladu s čl. IX bod 4 SOD. 

Piílohy: 
z 47. l Položkový rozpočet změny 

V.7.'J. SilllOCO 

Z 47.3 Foto 



TECHNICKÝ LIST ZM~Y. Zl47 

Doood nně~fflQ PIOV~l.a!1~ i:lilQ 

I 1ferm&1 plně11f dllo ~ beze V'l'lény: 

--nav9 teimfn do~ončenl dílo, ; 
odpotel z ceny dllo~ 

plípočel k ceně dílq~ 

termln ť;ile Dod. !!. 4 

1; změno f-/-: 

'l.6076,69 

3 

4. 

·s. 

bez dopadu no .c.enu·doa: 

ceJt©v6 hodnota změny dllo-Kč bez OPI:\: .26 076,49. Kč 

f Ceno dllo ~o provedení nněny • 
Cell::oy,6 změno 3' 

virrek.opíh:1[oce v pTehtedv změ~t.A-bt< 

viz relcopiluloce v plehledu ln*t1 celé slovb 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,..., .. „ .... 

osoboopró~něnójednal ve věcech 
lechnlckých 

l/vJadři!t~fwrucovol•mO!éklov-0.;tr;1k"menib<::.,.pro-stl)'Veb/1t12<>vole-ih1civbv rDSl'l o lttktolp;r" r>1~~d • 

ZO foCl.nlf.li.1 a~Ql'Jlcr.'bi lfQS)I 

INVIN. spól. s.r.o. 

Oolum1 

l111kč:tl _.... _... ~ ---
osobo opr6vněn6jednof ve věc"S"f 
technických / 

l\)f~(~ 

O)o\)y O!)f6\>něnÓ feUMI ve v~ei.;h 
tochnických 

'·•*"" 
osoby opróvněné jednot ve věcc1J1 
reo!Jzoce smlouvy 

Pomómko: Podepsony změnoVý list slollil Jqko po<:ikloď pro uzi:lv7enf.dodo11::u SoD. 



Zl. 47 

Stw!ia: ·REKONSTRUKCE A~INCH KOMUNlKACI VCETNE TECHNlCKE ltlFRASTRUKTURY .1, ETASI~ 
~..u .. SO 6111..E IW(/JllSTAUl!Cc A!U;ó\LÓVYCli ~QMl,ljtl(Aci tislo a Nize• SO 

ě~l! ~v rozpOttis: ZL 41 • p,ol.,...,J op4rr_. ::WJ.y 

l>ňooi.'I'/ v bokillikh d'.e SóO 
Poi )(i>;j I Ni'ZeV pclofkv 

~..,1 <IOl<>lky I 
l B22J.ll0l 81o1Jb-eD:l *teto 600 mm..tuf.hi.m '1lebo."''"-1m~n;iiad,Jm \I ll:MOUd..111\'kh.horninkfl t L a 

~'0.?"0S 

2 1'3320201' Piiabtok u l•.QfYost ti hJout>'llni iac·net ""~nin'ťf\0'b01>n....-..,,,m.n~bdif'rt v 1:>orn1nix:"'"h ti a 
s 16l ID110l 5"™4 o1omlstěn1 Wi<..,W ·r )lom1nv ti: L •f A hl llýl.=\1 ÓQ 1-'S m 

5 1677.0UOl Voddrovne pi'cmistóaldo SOmW\001',ulb.-•tonil t'borilin-„11 l.-al4 

3 1~7j011lll „'111ó:id3nt Wtonku ,z. florn\n tt la! -4pffs100 rn'J· 
9 '111201201 lllo!e1il <"""•inv n{sklódkv 
lO l7120 12li J'O,Qbtu za úloit..-n( od~ůu i.c _y.,oanfov .~ s..\.l~dce (lkf.4dM>1nél 

9 J7tUUJI l~So1.Plam \t r~4i nebO.n1 ... :M1hU do l:S· 
10 IRO. Ornic< . . "1• a•1 >drol 

Lq fflSl291 I Hadklovi J:ů,_ovaci·a1b ..vvn....,nV.stavct;n, děth.~ 

llOuflnlsr.i\l•U(t'fio Wo.nu lcĎiern ficrtovoe11;. ochrana\ttl otie~n1 ~nvo~aDr<>YedOtú UAiKJ1Í'1\ooaile-11l 

i •l6lood 
C e 1 k e m Plf-Y i><>toll<acti dfé.SOO 

NOVf P0(021<Y: 

Poi K<ld H'•ev polp!~v 
lpql DO!o!I& 

•10 J3:19?~ll2 0w1~ani Mf.Ohňvwh t>albld 'ilo btato:DOVl'!bOb!C&MIU ~100.tlivě 4'fcv Dt\lfu ,ofeS.-0,.S dó·l m 

411 N<XIOOI. oaf~d• PAOOVAllOd~•"""---

•l:!é 91S!l9!1~ lof•'oOd obMw>llw ll>m..,, o•bo ob<ub-f I dl•febcich kostel<~ l>111ono O<ostě!lo 
plii>t.tel< „101.b·o.1 

..t)~ ....,_,.,.PA!!SAC 
c • I•,• ni !'llpofty v runý<h j>OIOl~ion . 

jedn Zm!na 
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