
  

 

ZMĚNOVÝ LIST – Renovace administrativního centra 

 

Generální dodavatel 

 TOMIreko, s.r.o. 

Navrhovatel změny 

 GD 

Index 
navrhovatele Číslo SO nebo PS Pořadové číslo ZL 

 01  ZL01 

Index navrhovatele změny:  

GD_generální dodavatel 
O…objednatel 

GD…generální dodavatel 

GP…generální projektant 

TDI …technický dozor investora 

J…jiný 

 

Datum vydání ZL:   16.11.2020 
vyplní 

navrhovatel 

 

Datum schválení nebo zamítnutí ZL :   vyplní objednatel 

 

Změna má vliv do následujících profesí: 
Bourání kcí, izolace tepelné, kce 

tesařské, klempířské, zámečnické vyplní GP 

Změna má vliv do následujících stavebních 

objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) : 01 vyplní GP 

Název změny: 

Střešní plášť z povlakové krytiny včetně záchytného systému pro horolezce 

Předmět změny: 
Zhotovení zastřešení z povlakové krytiny s tepelnou izolací z PIR desek zakotvených do trapézových plechů nahrazující skladbu zastřešení s plechovou falcovanou 

krytinou zateplenou skelnou vatou mezi dřevěné trámy pro možnost provedení kvalitnějších detailů četných prostupů střechou technologiemi. 
Položka, popis: 

Zhotovení zastřešení z povlakové krytiny včetně záchytného systému pro horolezce - Povlaková krytina BAUDER FPO/TPO Thermoplan T18 stříbř. šedá, 

mechanicky kotvená do trapézového plechu, separační skelné rouno 120 g/m2 (BAUDER GV 120), tepelná izolace BAUDER PIR FA tl. 1 x 100 mm + 1 x 120 mm, 

samolepící asfaltový pás BAUDER TEC DBR, stávající trapézový plech, stávající ocelová konstrukce, nosná konstrukce SDK podhledů opláštěná protipožární 

deskou tl. 12,5 mm 

Nahrazující skladbu: 

Plechová falcovaná střešní krytina, materiál lakovaný pozinkovaný plech, celoplošné dřevěné bednění - nehoblované desky z jehlič. řeziva s mezerami cca 5mm, 

větraná mezera tvořená dřevěnými kontralatěmi 60/40mm, doplňková hydroizolační vrstva, celoplošné dřevěné bednění - nehoblované desky z jehlič. řeziva s 

mezerami cca 5mm, tepelná izolace ze skelné vlny s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λd = 0,033 w/m.k tepelná izolace vložena mezi dřevěný rošt 

120/100mm, trapézový plech, tepelná izolace ze skelné vlny s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λd = 0,033 w/m.k tepelná izolace vložena mezi stávající 

ocelovou konstrukci, parotěsnící fólie lehkého typu s al vrstvou ve spojích a u konstrukcí důkladně přelepena dřevěné kvh latě 60/40 přitlačující spoje parotěsnící a 

vzduchotěsnící vrstvy, vzduchová mezera, sádrokartonové desky mechanicky kotvené k dř. latím 

Důvod změny: 

 Snížení tepelné ztráty objektu, snížení rizika vzniku tepelných mostů a lepší opracovatelnost veškerých detailů prostupů technologií (solární systém a FVE) 

Přílohy: 

Změnové listy ZL01_DSP, ZL01_MP, ZL01_VCP 

Stanovisko GP: 

 

Stanovisko TDI:  

 

Stanovisko objednatele: 

 

Vliv na cenu: 

odhadnuté náklady:         

konečná cena:  ,- Kč bez DPH 

Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): 

zvýšení ceny o: 79.002,94,- Kč bez DPH 

snížení ceny o:   ,- Kč bez DPH Vyplní GD (nehodící se škrtněte) 

Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením: ANO / NE Vyplní GP / projektový manažer 

Dopady do HMG GD:    celkový počet dní:   ANO / NE Vyplní GD / provádějící změnu 

Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží:   M. č.: Vyplní GD / provádějící změnu 

Podpis zástupce GD  Datum a podpis:  xxxxxx 

Podpis zástupce GP SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis:  xxxxxxxx    

Podpis zástupce TDI SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis:  xxxxxxxx 

Podpis manažera projektu SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis:   

Podpis zástupce Objednatele SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL Datum a podpis:  xxxx 

Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):  

Rozdělovník:  1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP (AD), 4. GD 

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy 

opatřena registračním číslem ZL. 


