
  

 

ZMĚNOVÝ LIST – Renovace administrativního centra 

 

Generální dodavatel 

 TOMIreko, s.r.o. 

Navrhovatel změny 

 O 

Index 
navrhovatele Číslo SO nebo PS Pořadové číslo ZL 

 01  ZL06  

Index navrhovatele změny:  

GD_generální dodavtel 
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 k-cí, dlažby, hydroizolace, 

vnitřní úpravy povrchů, odvoz suti vyplní GP 

Změna má vliv do následujících stavebních 

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

Název změny: 

 Výměna stávajících dlažeb v sociálním zázemí a související stavební práce 

Předmět změny: 
Demontáž stávajících dlažeb včetně odvozu a likvidace odpadu na skládce, následná pokládka nových dlažeb dle výběru investora 
Položka, popis: 

Demontáž stávajících dlažeb včetně odvozu a likvidace odpadu na skládce, následná pokládka nových dlažeb dle výběru investora 

Důvod změny: 

Stávající dlažba se již nevyrábí, úprava estetického ztvárnění sociálního zázemí zaměstnanců 

Přílohy: 

Změnový list ZL06_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: 174.266,61,- 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:  xxxxx  

Podpis zástupce GP SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis:  xxxxx    

Podpis zástupce TDI SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis:  xxxxx 

Podpis manažera projektu SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis:    

Podpis zástupce Objednatele SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL Datum a podpis:  xxxxxxx 

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. 


