
VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ

ZMĚNOVÝ LIST č. 08
ZL zpracoval: Datum: 30.5.2017

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny

Stávající betonový základ :
Při zahájení výkopových prací v místě objektu SO 01 byly nalezeny stávající 
základové konstrukce v ose A/1-9, jejichž výskyt není zmíněn v realizační projektové 
dokumentaci ani ve smluvním rozpočtu. Zhotovitel provedl jejich zaměření, které 
předává objednateli a AD k vyloučení případné kolize s nově uvažovaným založením 
pod základovou spárou a předkládá ocenění odbourání pilot po základovou spáru.

Zvýšená výměra bourání základů demolovaného objektu:
Při provádění prací se objevuje větší množství základových konstrukcí stávajícího 
objektu oproti množství uvedeného ve smluvním rozpočtu o 42,5 m3, jehož ocenění 
demolice a likvidace je součástí tohoto změnového listu.

Geodetické práce – zaměření stávajících základů:
Na základě požadavku objednatele bylo provedeno geodetické zaměření stávajících 
základů SO-1 v ose A/1-9.

Příloha č. 1 – rozpočet změny
Příloha č. 2 – výpočet výměry demolice základů(výkaz výměr)
Příloha č. 3 – geodetické zaměření
Příloha č. 4 -  fotodokumentace
Příloha č. 5 -  doklad o likvidaci komunálního odpadu

Počet listů příloh:  …  

Navrhovaná změna ceny díla

      bez DPH

Navrhované prodloužení lhůty dokončení 
díla:
              NE

Zpracoval:

______________________________
, vedoucí 

projektového týmu
za zhotovitele

Datum:   _____________________

Převzal:
____________________________________

za objednatele Ing. Jiří Pečínka

____________________________________
za TDS 

Datum:   _________________________

vÍCEÚČELovÉ SPORTOVNÍ cENTRuM NA cHoBoT

ZM NovÝ LIST č. 08`
ZL zpracoval:_ Datum: 30.5.2017

V souladu Se Smlouvou o dílo předkládáme návrh Zm ny

Stávající betonový základ :
Při Zahájení výkopových prací v míst objektu SO O1 byly nalezeny stávající
Základové konstrukce v ose A/1-9, jejichž výskyt není Zm ín n v realizační projektové
dokumentaci ani ve Smluvním rozpočtu. Zhotovitel provedl jejich Zam ření, které
předává objednateli a AD k vyloučení případné kolize s nov uvažovaným Založením
pod Základovou spárou a předkládá ocen ní odbourání pilot po Základovou Spáru.

Zvýšená vým ra bourání základů demolovaného objektu:
Při provád ní prací se objevuje v tší množství základových konstrukcí stávajícího
objektu oproti množství uvedeného ve smluvním rozpočtu o 42,5 m3, jehož ocen ní
demolice a likvidace je součástí tohoto Zm nového listu.

Geodetické práce - zam ření stávajících základů:
Na Základ požadavku objednatele bylo provedeno geodetické Zam ření stávajících
Základů SO-1 v ose A/1-9.

Příloha č. 1 - rozpočet Zm ny
Příloha č. 2 - výpočet vým ry demolice Základů(výkaZ vým r)
Příloha č. 3 - geodetické Zam ření
Příloha č. 4 - fotodokumentace
Příloha č. 5 - doklad o likvidaci komunálního odpadu

Počet listů příloh:

Navrhovaná zm na ceny díla Navrhované prodloužení lhůty dokončení
díla:

_bez DPH NE

Zpracoval: Převzal:

Za objednatele lng. Jiří Pečínka

_,vedoucí
projektového týmu Za TDS_
Za Zhotovitele

Dátum: Datum:


