
VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ

ZMĚNOVÝ LIST č. 02
ZL zpracoval: Datum: 11.4.2017

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme konkrétní návrh provedení zajištění 
stavební jámy

Stavební jáma bude řešena pomocí hřebíkovaných svahů – hlavní hloubka jámy 
bude cca 5,35m, s tím že 4.65m bude zajištěno ze západu jihu a východu 
hřebíkovaným svahem. Severní strana bude zajištěna kotvenými ocelovými záporami 
s dřevěnými pažinami. Ostatní části stavební jámy, kde je dostatek záboru, bude 
vysvahováno. Kolem výkopů, 1m od hrany svahů, je počítáno se zatížením od 
běžného stavebního provozu – s těžkou mechanizací je počítáno v severní část 
podél staveništní komunikace. 
Podrobně viz příloha č. 2

Příloha č. 1 – rozpočet změny
Příloha č. 2 – Dílenská dokumentace zajištění stavební jámy

Počet listů příloh:  2   

Navrhovaná změna ceny díla:

bez DPH

Navrhované prodloužení lhůty dokončení 
díla:
Bez dopadu

Zpracoval:

______________________________
, vedoucí 

projektového týmu
za zhotovitele

Datum:   _____________________

Převzal:

____________________________________
za objednatele Ing. Jiří Pečínka

____________________________________
za TDS 

Datum:   _________________________
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