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Změnový lisí

Název a evidenční číslo Stavby; 1/60 Lipová Lázně

Název stavebního objekiu/provozního souboru (SO/PS): 
SO 101 Komunikace - přeložka plynovodu____________

Číslo SO/PS /  

j  čisto Změny SO/PS:

101/001

Číslo ZBV:

Z B V 1 . 3
Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.5. 2019 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51,592 01 Bruntál

Rozpis oceněni změn položek

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)

2.3 Zhotovíte!

4 Autorský dozor

5 Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny:

Návrh PDPS vycházel z vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí. Dle tohoto vyjádření nemělo dojit k dotčení plynového vedení, které se 
měio nacházet v hloubce 1,30 m. Pň realizaci opravy propustku, která byla součástí SO 101, bylo po odtěženi zeminy zjištěno, že se vedení nachází 
těsně pod terénem, víz foto. Toto plynové vedení bylo nutno přeložit v rozsahu 10,0 m. Tato změna byla zařazena do skupiny 3. Rozpis dotčených 
položek je  uveden v příloze č.4.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0.00 293 714.00 293 714.00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno da,um 7 7 -11-2SB pOtípl

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby ^ ■ d a lu i r > 2 S  -1 1 -  2919 podpis

fObjednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny v suuiauu^g. 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je  í tento Změnovými. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašuji, žeZměny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle 6L 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele . . 
dle § 24 Směrnice GŘč. 18/2017 ver. 1.1) jmen0 datum 2 8 -11- 2813 pw,ills
Zhotovitel jméno datum 2 6  "1.1“  2010 podpis 

čisto p


