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Změna číslo:

Změnový list č. 1 g j Datum: 12. 7. 2017

ZAKÁZKA: „Stavební úpravy a restaurátorská obnova divadla a zámeckých sálů v zámku Nové Hrady č.p. 136"
ČÍSLO ZAKÁZKY: SoD č.: 013/TSA/2016; u zhotovitele č.: 16-2-24
OBJEDNATEL* Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Ing. Pavel Sobotka
ZHOTOVITEL: ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o; Ing. Ondřej Vrba
TDS: ANTICO C.K., s.r.o., Mgr. Karel Beneš
PROJEKTANT: Ateliér HERITAS s.r.o., Ing. Lubor Gregora a Ing. Jana Pinčova
OBJEKT: Historické sály, divadlo a prostory nad těmito sály.
ROZPOČET: Změny provádění odsouhlasené do 12.7 2017
CENA (bez DPH) 2 265 671,00 Kč

POPIS ZMĚNY

1) Změna provedení skladeb podlah:
Po odstranění podlah bylo zjištěno, že oproti předpokladu z PD je:
- větší mocnost vrstev násypů,
.- v kruhovém sále byla nalezena betonová mazanina,

' - ý podlahách nalezena nákaza dřevomorkou ve větším rozsahu než bylo počítáno,
- dhevomorka napadla také nosnou dřevěnou konstrukci deštění oken.
V návaznosti na tyto skutečnosti byla provedena změna projektové dokumentace a zapracována do rozpočtu 
změn provádění.

2) Na doporučení GP došlo k posouzení povalových stropů nad divadlem -  označeno jako zóny A a B. Na základě 
mykologického posudku navržena sanace povalu za pomoci otesání a chemie {Deron 1). Následně zajištění 
povalového stropu pomocí ocelových prvků. Z rozpočtu byla vyjmuta dříve uvažovaná výměna části povalů. GP 
navrhl zabezpečení horní strany povalů změna 4.1 -  aby konstrukce povalů odolala požáru EI30min.
V kancelářích 3.NP byl doplněn SDK podhled s povrchovou úpravou v historickém rázu a fabiony v rozích.

3) Na požadavek investora zhotovitel provedl vystěhování klavíru, který zůstal v prostoru divadla.

4) Dále rozpočet obsahuje stavební práce, které vznikly v průběhu realizace. Jako podklad k těmto pracím slouží 
podrobný soupis prací od stavbyvedoucího v počtu 29stránek.
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