
Příloha č. 1

Hlavní mésto Praha, Magistrát hlavního města Prahy 
Odbor školství a mládeže; IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581 
Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1 
Zastoupen: Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru

Ing. Pavel Tomšů, vedoucí investičního odděleni 
Ing. Věra Labuťová, investiční specialistka

V Praze dne 12.08.2019

Věc: Změna stavby (Pavilonu B) a uzavření dodatku č. 2 k SoD č. (DIL/61/02/008591/2017)
Akce: ZUŠ BAJKALSKÁ - PŘÍSTAVBA PAVILONU B

na pozemcích pare. č. 1539/6,1539/14, kat. území Vršovice [732257]

Vážená paní ředitelko, váženi kolegové

Na základě postupu stavebních prací na zájmové stavbě došlo k postupnému odhaleni nevyhovujícího stavebně- 
technického stavu nosné dřevěné konstrukce původního Pavilonu B. Na základě jednání všech zainteresovaných 
stran bylo rozhodnuto o odstranění původní dřevěné nosné konstrukce (v rozsahu řešeného projektu) a nahrazení 
novou zděnou konstrukcí (blíže viz odborné stanovisko ze dne 21.06.2019).

Na novou situaci bylo potřeba zareagovat úpravou projektové dokumentace. Je předkládána nabídka na změnu 
projektové dokumentace tj. bourací práce, změna stavební a konstrukční části objektu včetně základových 
konstrukcí.

Dokumentace pro stavební povoíeni (DSP+ DPSi_______________________________
Rozsah a obsah dokumentace bude proveden dle vyhl. č. 499/ 2006 Sb. fó. dle prováděcí vyhlášky stavebního 
zákona ve znění pozdějších změn a úprav.
Dokumentace obsahuje tyto náležitosti:

Příprava zakázky 
Koordinace a projednáni změn
Projektová dokumentace (bourací práce, TZ, stavební část, statická část)
Tisk a kompletace (6x autorizované paré + digitální vyhovoveni)
Rozsah o obsah je podrobně definován v příloze

Změna stavby PD (bouráni, stavební konstrukční část ve stupni DSP+DPS) 
Výkaz výměr, kontrolní položkový rozpočet, technická podpora (TPI)
Vsakovacíjěleso (PD vodohospodářské stavby + inženvrino i ___
Cena bez DPH

47.500, -Kč bez DPH 
12.000,-Kč bez DPH 
15.000-Kčbez DPH
74.500, - Kč 
15.645,- Kč 
90.145,- Kč

DPH
Cena vč. DPH

Termín: 5 týdnů (po vydáni objednávky či podpisu SoD a dodání všech podkladů)

Projekové práce na změně stavby byly zahájeny bezodkladně, aby nedošlo ke zbytečnému 
zpoždění stavby. Součásti prací je návrh nové vnitro-areálové dešťové kanalizace (náhrada za 
stávající nevyhovující stav).
Dokumentaci vsakovacího tělesa zpracovala specializovaná AO - vodohodpodářský inženýr

Poznámka:

ProjektyZeman.cz- Projektová a konstrukční kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Záběhlice, Bojanovická 2715/11, PSČ 141 00, 
IČ 24242462, DIČ 24242462, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 196555.
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Vážíme si Vaši poptávky a doufáme, že Vás naše nabídka co do obsahu, rozsahu, návrhu, postupu a ceny zaujala. 
Dále Vám nabizime osobni schůzku za účelem konzultace rozsahu a obsahu nabízených služeb a jejich ceny. V 
připadá jakýchkoliv nejasnosti nebo dotazů jsme Vám k dispozici; bližší informace Vám poskytneme při osobni 
schůzce.

S pozdravem,

jednatel

Korespondenční a fakturační adresa:
ProjektyZeman.cz - Projekrová a konstrukční kancelář, s.r.o.
Bojanovická 2715/11,141 00 Praha 4 - Záběhlice
Tel.: 252 547 167
mob: 777 867 741
e-mail: info@projektyzeman.cz
www: projektyzeman.cz
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