
ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451

Organizační jednotka Oblastní ředitelství západní Čechy
Název akce HB Jindřichovický potok, ř. km 0,000 - 2,282
Zhotovitel akce KONOVPA Vladimír s.r. o., Jimlíkov 51,362 25 Nová Role

Charakter akce (l/N) l + N Účetní číslo akce S945/2021/246
Zdroj financování §35 lesního zákona

Druh zakázky OŘ

Číslo SoD, datum uzavření 041/S945/2021/246 15.11.2021 Cena za dílo (v Kč bez DPH) 1 270 270,00
Dodatky SoD, datum uzavření X

Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH) 1 270 270,00
Specifikace (popis) změny

1) Navýšení objemu oprav spárování podélného opevnění koryta -103,2 m2a s tím souvisejících prací.

2) Sanace pravobřežního opevnění na soutoku podbetonáží prahu - 2,4 m3 včetně souvisejících prací.

3) Oprava opevnění stupně -15,40 m2, oprava podélného opevnění 7 m2 a odklizení vývratů - 55 ks a pařezů v korytě toku po vychřici - 2 ks

Příčina - důvod vzniku změny
1) Při projekční přípravě nebyla zjištěna část opevnění v horní části úseku SO 01 v délce 14 mb. Dále při čištění spař došlo k vypadání spárovací malty 
nad předpokládanou úrovní opravy spárování. Tyto spáry bylo nutné opět vyplnit. 2) Po očištění výustního objektu kanalizace na soutoku s Rolavou 
bylo zjištěno, že PB zeď není řádně založená v délce 15 m a hrozí její narušení. 3) Od doby zpracování projektové dokumentace došlo vlivem klim. 
podmínek k dalším vývratúm stromů v blízkosti opevnění. To mělo za následek navýšení počtu stromů/kmenů k odklizení a další rozpadlé části 
opevnění, které bylo nutno očistit a opravit.

Přílohy
Oceněný soupis více prací.

Fotodokumentace

Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací
Vliv změny na cenu díla ano
Vliv na závazné parametry ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení ne
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 162 799,27
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 162 799,27
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %) 12,82
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) 1433 069,27

Vypracování, potvrzení a schválení
Funkce Datum

zhotovitel
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osoba pracující pod vedením TDS
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Záznamy o změnách ve SD




