
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   
 

 

Název zakázky (akce):     „Brantice ON“  
 
Číslo veřejné zakázky:    29818016 

 
Pořadové číslo změnového listu:   1  

 
Zdůvodnění a popis změny:   

Během realizace stavby byla zjištěna potřeba doplnit stavební práce neobsažená v PD stavby 

v rámci hospodárného dokončení díla, konkrétně doplnit: 

- vodotěsný strop v dopravní kanceláři z důvodu ochrany technologického zařízení, 

- čerpadlo do jímky včetně elektroinstalace, 

-doplnění chybějící venkovní kabelové komory pro zabezpečovací zařízení.  

Dále v rámci stavebních prací na venkovních izolacích bylo po odkrytí zeminy zjištěno, že se 

ve výkopech nachází betonové konstrukce, které pro dokončení díla je nutno odbourat včetně 
zajištění likvidace stavebního odpadu.  

Současně stavební práce vyvolaly méně práce – došlo ke snížení rozsahu omítek v suterénu 

předmětného objektu.  

Prodloužení termínu z důvodu návazností na souběžnou stavbu : 

Vzhledem ke kolizi se stavbou „Brantice ON – vestavby veřejných WC“ (řešeno jako stavba 

investiční jinou OJ zadavatele) vznikla potřeba prodloužení termínu pro dokončení díla neboť 
kolizí s předmětnou stavbou 

- není možno vystavit revize elektro a průkaz UZT, 

- veřejné prostory – vestibul  není možno z bezpečnostních a hygienických důvodů  užívat, 

jelikož bezprostředně sousedí se soc. zařízením, které je předmětem kolizní stavby (viz výše). 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE          X 

 
Finanční vyjádření změny v Kč:  viz. přiložený výkaz výměr VCP+MP 

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

Méněpráce 
[Kč] 

Práce HSV+PSV (viz položkový rozpočet stavby) 460.602,50  

Práce HSV (viz položkový rozpočet stavby)  -109.873,80 

   

Celkem 460.602,50 -109.873,80 



 

Celková hodnota změny 3,6 % 

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

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD 2,2% 

 
1/ Návrh změny vypracoval*:    

 

Datum: 23.9.2019                                                             Podpis:    ……………… 

 
 
2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji     X         Nedoporučuji 
 
Jméno:   Datum: 23.9.2019  Podpis:    ……………… 

 
3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji     X         Nedoporučuji 
 
Jméno:  Datum: 24.9.2019   Podpis:    ………………. 

 

 

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:           Doporučuji                          Nedoporučuji  

 
Jméno:          Datum: 24.9.2019   Podpis:    ……………… 

 
 

5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji                      Neschvaluji 
 
 
Jméno:  Datum: 26.9.2019            Podpis:    ……………… 

          
         (razítko)  

 

 

 

 

 

Příloha změnového listu:   Položkový rozpočet stavby, VCP+MP 

 

 
  

Cena dle SOD 15.874.654,48 Kč 

Cena díla včetně předchozích Dodatků 0,00 Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 16.225.383,18 Kč 

X  



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 479678
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