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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   

 

Název zakázky (akce):   Oprava mostu v km 162,715 na trati Retz - Kolín 

 

Číslo veřejné zakázky*: 639180303 

 

Pořadové číslo změnového listu: 1 

 

Zdůvodnění a popis změny:   

 

1. Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že nutný rozsah zemních prací byl větší, než 
bylo původně uvažováno v rozpočtu. Objem výkopů a potom následně i zásypů štěrkodrtí je 
větší o 216 m3. 

2. Při montáži prefabrikovaných dílů klenby bylo nutno podlévat úložnou plochu na opěrách 

plastbetonem pro dosažení větší únosnosti a urychlení montáže.  
 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                     NE      X      

        
* uvedené v registru VZ 

 

Finanční vyjádření změny v Kč: 
 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) Vícepráce 
[Kč] 

Méněpráce 
[Kč] 

Položka 7 - 131201102  

Hloubení jam nezapažených v hornině tř.3  
xxxxxxxxxx 

Položka 8 - 161101101 

Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1 až 4 

xxxxxxxxxx 

Položka 9 – 162701105 

Vodorovné přemístění do 10000m výkopku 

xxxxxxxxxx 

Položka 10 - 162701105 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku ZKD 1000m 

xxxxxxxxxxx 

Položka 14 - 171201211 

Poplatek za uložení odpadu na skládku 

xxxxxxxxxxx 

  

Položka 11 - 58344200 

Zásypy – štěrkodrť frakce 0/63 třída C 

xxxxxxxxxxxxx 

Položka 12 – 171112221 

Uložení sypaniny do násypů 

xxxxxxxxxxxxxx 

  

Položka 81(nová) - 451475121  

Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, první vrstva 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Položka 82(nová) - 451475122 

Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, každá další vrstva 

 xxxxxxxxxxxxxxxx 
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Celkem   

Cena dle SOD  

Cena díla včetně předchozích Dodatků  

Cena díla po změně dle Dodatku 
10 343 557,36 

 

 

 

 

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD    

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD    

Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD    

 

 

 

 

1/ Návrh změny vypracoval*:     
 

Jméno: XXX  SMT Brno Datum: ........................  Podpis:   ……………… 

 

 

2/ Stanovisko TDS:           Doporučuji    X             Nedoporučuji 
 

 

Jméno: p. XXX    Datum: ........................  Podpis:    ……………… 

 

 

 

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji     X            Nedoporučuji 
 

 

Jméno: XXX    Datum: ........................  Podpis:    ……………… 

 

 

 

4/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji    X               Neschvaluji 

 

 

 

Jméno: Ing. Tkáč Libor           Datum: ........................  Podpis:    ……………… 

          

         (razítko)  

 

 

 

 
* jméno, funkce, organizace/firma 
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