
Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU
č. 047

Název změny:

Doplnění a úpravy vnitřních rozvodů elektro silnoproud a nouzového osvětlení
a souvisejících stavebních přípomocí

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, 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: 12. srpna 2019

Za zhotovitele převzal: Dne: 21.8.2019



1. Stručný popis požadované změny: 
 
 
Změna je určena doplněním a úpravami vnitřních rozvodů elektroinstalace silnoprou a nouzové 
osvětlení, včetně potřebných stavebních přípomocí.  
 
 
2. Odůvodnění požadované změny: 
 
Doplnění vnitřních rozvodů elektroinstalace silnoproudu a nouzového osvětlení, včetně dílčí části 
koncových zařízení, úprav rozvaděčů a provedení potřebných stavebních přípomocí vyplynulo z 
požadavků TIČR a HZS vznesených po dokončení prací. 
Po dokončení prací elektro, silnoprou a nouzové osvětlení, včetně kompletací v květnu 2019 byly 
zahájeny komplexní zkoušky a výchozí revize zařízení. Současně byly přizvány ke kontrole orgány 
TIČR a HZS, které kontroly provedly v červenci 2019 a závěrem z jejich kontrol vyplynula nařízení 
a doporučení k provedení drobných úprav rozvodů elektro silnoproud a nouzové osvětlení a dílčí 
doplnění, zejména v oblasti nouzového osvětlení. Jedná se o změny a doplnění neuvedená v 
závazných stanoviscích k projektu stavby pro stavební povolení. TIČR dokonce stanovisko k 
projektu stavby pro stavební povolení nevydával.  
 
Celá záležitost je velmi komplikovaná, komplikace jsou způsobeny požadavky na co nejvyšší 
budoucí kapacitu objektu a s tím související kategorizaci objektu, zatřídění objektu podle 
vyhlášky 73/2010 Sb., určení vnějších vlivů dle zákona 309/2006 Sb. a provozní řád stavby po 
jejím uvedení do provozu, přičemž pořád platí, že nejvyšší sílu mají požadavky PO, které 
musí investor respektovat i když nebyly uplatněny v závazném stanovisku HZS k povolení 
stavby.  
   
Podrobná specifikace změn a doplnění je patrna z dodatku GP k projektu elektro a nouzového 
osvětlení vypracovaného v červenci 2019 Ing. Rychlým.  
 
3. Vyjádření TDI k požadované změně: 
 
 
TDI s provedením změny souhlasí. Provedením změny je zajištěno bezproblémové dokončení 
stavby a její uvedení do provozu. 
 
  
4. Vyjádření GP k požadované změně: 
 
GP nemá námitek a s požadovanou změnou souhlasí.  


