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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   
 
 
 
Název zakázky (akce):   Oprava mostních objektů v km 14,111; 12,338; 13,070; 14,322; 

14,467 na trati Krnov – Jindřichov ve Slezsku   
 
Číslo veřejné zakázky:    63519073 
 
Pořadové číslo změnového listu:    1 
 

 

Zdůvodnění a popis změny:   

 

SO 03.1 – Most v km 14,111: 

p.č. 42 – Dlažba svahu u opěr ze žul. kamene – skutečný rozsah 
 
p.č. 43 – Dlažba svahu – skutečný rozsah 
 
p.č. 57 – Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů –  skutečný rozsah dle výrobní dokumentace 
 
p.č. 58 – úhelník ocelový rovnostranný – madla zábradlí na křídlech; sloupky a madla na parapetních 

římsách – souvisí s p.č. 57 
 
p.č. 59 – úhelník ocelový rovnostranný – sloupky zábradlí na křídlech – souvisí s p.č. 57 
 
p.č. 60 – Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů – souvisí s p.č. 57 
 
p.č. 68 - Údržba OK mostů  - jednotlivá výměna nýtu za trhací šroub - nebylo nutné realizovat  
 
p.č. 69 - Údržba OK mostů  - jednotlivá výměna nýtu - nebylo nutné realizovat v plném rozsahu 
 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE     x             
 

 

Finanční vyjádření změny v Kč:  viz přiložený položkový rozpočet stavby 
 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce 

[Kč] 
Méněpráce 

[Kč] 
SO 03.1 – Most v km 14,111:   

p.č.42 – Dlažba svahu u opěr z upraveného žulového kamene do 10m2    

p.č.43 - Dlažba svahu u opěr z upraveného žulového kamene přes 10m2   

p.č. 57 – Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů   

p.č. 58 – úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x7   

p.č. 59 – úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x8   

p.č. 60 – Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů   

p.č.68 – Údržba OK mostů – jednotlivá výměna nýtů za trhací šroub 
             M 16 x 55 

  



2 

 

p.č.69 - Údržba OK mostů – jednotlivá výměna nýtů za trhací šroub 
             M 20 x 70 

  

   

Celkem   

   

Cena dle SOD 6 593 732,25Kč 

Cena díla včetně předchozích Dodatků 6 593 732,25Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 6 572 280,30Kč 

 

 

Celková hodnota změny 0,33% 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD  0,00% 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD -0,32% 

 

 
1/ Návrh změny vypracoval:    
 
Datum: 20.9.2019                                                      Podpis:    ……………… 
 

 

2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji                Nedoporučuji 

 
Jméno:     Datum: 20.9.2019 Podpis:    ……………… 
 

                             Doporučuji                Nedoporučuji 

 

 

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji                Nedoporučuji 

 
Jméno:     Datum: 20.9.2019  Podpis:    ……………… 
 
 
4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:           Doporučuji                 Nedoporučuji  

 
Jméno:      Datum:   Podpis:    ……………… 
 
 
5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji                      Neschvaluji 

 

 
Jméno: Ing. Jiří Macho             Datum:    Podpis:    ……………… 
          
         (razítko)  
 
 
 
Příloha změnového listu:   Položkový rozpočet stavby 
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