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DODATEK č. 2 KE „SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/D/0102
Ze dne 22.8.2017"

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znní pozdějších předpisů (dále jen
občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Jméno:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:
tel:
fax:
ID datové schránky:

Město Kuřim
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
00281964
CZ00281964
22824641/0100
posta@kurim.cz
541 422 311
541 230 633
5dhbqi2

zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: Stanislav Bartoš, Ing.
Markelová Jana
(dále jen „Objednatel")

Jméno: PKS stavby a.s.
sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

IČO:
DIČ: CZ46980059
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. B, vložka 930
bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail:
tel:
fax:
ID datové schránky:
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech te le této smlouvy je:

technický náměstek
(dále jen „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvnístrany"
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II. Předmět dodatku 

1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, 
tj. stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" a dne 2. 11.2017 dodatek č. 1 (dále jen 
„smlouva o dílo") 

2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek") je rozšíření předmětu díla 
vymezeného smlouvou o dílo o změnové práce, které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu" 
č. 001 a č. 002 ze dne 22. 3. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu 
k rozhodnutí" č. 001 a 002 ze dne 27. 3. 2018. Jedná se o změny závazku zadané podle ust. § 222 
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„zákon") v celkovém objemu 915.147,57 Kč bez DPH. 

3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští nerealizované stavební práce, které jsou specifikovány v 
„Požadavku na změnu" č. 001 a č. 002 ze dne 22. 3. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou 
součástí „Podkladu k rozhodnutí" č. 001 a č. 002 ze dne 27. 3. 2018. Jedná se o změny závazku 
zadané podle ust. § 222 odst. 6 zákona v celkovém objemu -71.393,89 Kč bez DPH. 

„Požadavek na změnu" č. 001 a č. 002 a „Podklad k rozhodnutí" č. 001 a č. 002 tvoří nedílnou 
součást tohoto dodatku. 

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo 

1) Článek IV. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odstavec 4.1. tohoto znění: 

4.1. Předmět díla se doplňuje o stavební práce (dále jen „vícepráce") a z předmětu díla se 
vypouští nerealizované práce (dále jen „méněpráce"), které jsou specifikovány v „Požadavku 
na změnu" č. 001 a č. 002 ze dne 22. 3. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí 
„Podkladu k rozhodnutí" č. 001 a 002 ze dne 27. 3. 2018. 

2) Článek V. CENA DÍLA, odst. 24. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním: 

24. Cena díla je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným 
výkazem výměr Zhotovitele, a v souladu se změnovými položkovými rozpočty, které jsou 
součástí „Podkladu k rozhodnutí" č. 001 a č. 002 ze dne 27. 3. 2018 a činí: 

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2017 96.714.814,07 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo 915.147,57 Kč 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo - 71.393,89 Kč 
Celková cena bez DPH 97.558.567,75 Kč 

K celkové ceně bude připočtena aktuální sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

IV. Závěrečná ujednání 

1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti. 

2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 1 vyhotovení obdrží 
Zhotovitel a Objednatel obdrží 3 vyhotovení. 
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3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich
užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý
text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se
dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává
dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 - „Požadavek na změnu" č. 001 a č. 002 ze dne 22. 3. 2018 a „Podklad k rozhodnutí"

č. 001 a č. 002 ze dne 27. 3. 2018

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen usnesením č. 181/2018 Rady města Kuřimi č. 10
dne 10.4.2018

V Kuřimi dne J0A- AÁ/ Ve Zdare nad Sáz. dne tt. t. A>Af

Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sufcálovský, starosta

> h<
i (i J r

)0 r

PKS sta
ng. Petr Pejchal, předseda představenstvaIng

polečnosti

Strana 3 z 3



Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU
č. 001

název změny: Provedení nového stropu nad místností S.19 ( strojovna
vzduchotechniky )

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech technických: technický náměstek

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi, Klentnice
zastoupený: Ing. Pavlem Pr olečnosti

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený: Doc. Ing. Arch. Milanem Rakem, Ph.D., jednatelem společnosti

Vypracoval: Ing. Pavel Procházka

V Kuřimi dne: ^f, bfel^f foťf

Za etfejgdsasgle převzal: Dne: f'Ll,.4p



I4Stručný_popis poižadoxaiié zniěny: 

Stávající monolitická želbet konstrukce stropu, nad místností S.19 bude vybourána a bude 
nahrazena novým stropem, z ocelových válcovaných nosníků I č. 300 cca á 1450 mm- celkem 8ks a 
plechobetonové stropní desky. 
Stávající stropní deska bude po celé ploše podepřena, rozřezána a vybourána. Suť bude odstraněna, 
svislý přesun na výšku 4,5 m, vodorovný ručně do 20m, odvoz a uložení na skládku Dufonev, jako 
ostatní sutě ze stavby. 
Po odstranění podpěrné konstrukce budou vysekány kapsy 300/ 400, celkem 16 ks, ve zdivu z cihel 
plných ti. 600 mm a do kapes bude provedeno betonové lože ti. 100 mm. Po uložení a vyrovnání 
ocelových válcovaných nosníků I č. 300 budou na horní líc nosníků nastřeleny trapezové plechy 
VSŽ 11012, výška vlny 50 mm. Na trapezové plechy bude uložena vodorovná výztuž DN 8 do 
každé vlny a kari sítě DN 6 mm, oka 150/150 mm. Po uložení výztuže bude provedena betonáž 
stropní desky, beton C 20/ 25, výška betonu nad vlnu 80 mm. Ocelová konstrukce, podle platného 
PBŘ, musí vykazovat zvýšenou požární odolnost REI 60, bude opatřena nátěry proti korozi, 2x 
základní nátěr, 3x vrchní nátěr. Plechy VSŽ budou opatřeny nátěrem na pozinkované konstrukce, lx 
základní + 2x vrchní nátěr. 
Barevný odstín nátěrů bude vybrán GP. 

Rozměry: šířka ( světlé rozpětí) 5400 mm délka 11300 mm 

2. Odůvodnění požadované změny: 

Provedení výše popsané změny bylo nařízeno statikem GP, nařízení zapsáno dne 1. února 2018,ve 
stavebním denníku č. 2, strana č. 2734646. 
Odsouhlaseno investorem v zápise z KD č. 9. 

3. Vyjádření TDI k požadované změně: 

Provedení změny nezpůsobí zhoršení standartu technických parametrů, naopak prodlouží životnost 
stropu nad 1PP. Provedení změny nebude mít vliv na sjednaný termín dokončení díla. 
TDI s provedením změny souhlasí. 

4. Vyjádření GP k požadované změně: 

Provedení změny nezpůsobí zhoršení standartu technických parametrů, naopak prodlouží životnost 
stropu nad 1PP. GP s provedením změny souhlasí. 



PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Zďár nad Sázavou, 1C 46980059

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 001

Název změny: Provedení nového stropu nad místností S.19 ( strojovna vzduchotechniky )

Celková cena změny: Kč 393.839,52 ( bez DPH )

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 001, vypracovaného
objednatelem dne 2. března 2018 a předaného zhotoviteli dne:

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 001 zhotovitel, po odsouhlasení
tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín
dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 001- Položkový rozpočet změny díla.
Příloha č. 2 Kopie strany č. 2734646 z SD č. 2

Poznámka:
1) Položkový rozpočet obsahuje odpočty prací uvedených v rozpočtu stavby, které se nebudou,

v souvislosti se změnou konstrukce stropu, provádět.
2) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s či. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo

Podklad k rozhodnutí je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami,
obdrží jeden výtisk zhotovitel a dva výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 2^ • 3. ío /<f

za PKS stavby a.s. : jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

dne Z q.. 3 t lofe

jméno, funkce, podpis J$Vf~ t7^A£te M



Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí o změně č. 001

Rozpočet změny

Demolice stropu a nová OK stropu nad strojovnou VZT

Stavba: 5KC Kuřim

Objekt:

Místo: Kuřim

Objednavatel: Město Kuřim Projektant: ARCHTEAM

Zhotovitel: PKS stavby a.s. Zpracovatel:

w -r „ ■ .....-., r,--,,,. Cena celkem
PC Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK]

[CZKJ

Cena celkem bez DPH

579

580

590

591

92

113

375

100

339

-471

473

474

475

476

477

261

95

96

48

149

618

593

148

149

618

7670101

7670102

7670112

7670113

411322325

417361821

973031335

413232221

963051213

979011111

979081111

979081121

979082111

979082121

97999001

941955102

411354173

411354174

317234410

611423135

611481211

78401

783522100

998767203

611423135

611481211

78401

Stavební práce - pripočty

Montáž válcovaných nosníků viz návrh statika

Dodávka válcovaných nosníků viz návrh statika

Montáž VSŽ plechů nastřelením

Dodávka VSŽ plechů

Beton stropů železových C20/25

Výztuž stropní desky - viz D1

Vysekání výklenků a kapes pro osazení nosníků

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků

Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy

Svislá doprava suti

Odvoz suti na skládku do 1Km

Příplatek za odvoz suti ■ 6 km

vnitrostaveništní doprava suti do 10m

Vnitrostaveništní doprava suti - příplatek za každých 5m

Poplatek za skládku suti

Lešení lehké pomocné do výšky 3,5m

Podpěrná konstrukce stropů do výšky 4m pro zatížení 5-1?.Kpa -

zřízení

Podpěrná konstrukce stropů do výšky 4m pro zatížení 5-17.Kpa -

odstranění

Vyzdívka mezi ocel.nosníky

Omítka vnitřní průvlaků a trámů štuková

Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou

Malby včetně penetrace

Nátěr syntetický klempířských konstrukcí - RAL dle GP ■ trapéz

Přesun hmot

Odpočty
Omítky stropů vnitřních

vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou

Malby včetně penetrace

kg

kg

m2

m2

m3

t

ks

ks

m3

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

%

m2

m2

m2

7. 841,44

3 068,76

62.50

68,75

6,25

0,36

16,00

16,00

8,82

19,40

19.40

116,40

19,40

38,80

19,40

86,40

62,50

62,50

2,13

46,50

46,50

46,50

87,50

3,00

-65.63

-65,63

-65,63

7.0,74

58,23

211.27

468,94

2 539,51

23 914,91

153,06

153,36

2 258,40

42,89

38.47

1,66

40,29

22,10

166,36

105,06

137,58

30,88

3 804,73

484,20

152,83

29,11

125,10

3 823,68

217,31

152,83

29,11

393 839,52

420 042,30

58 931,47

178 693,89

13 204,38

37. 239,63

15 871,94

8 537,62

2 448,96

2 453,76

19 919,09

832,07

746,32

193,22

781,63

857,48

3 7.7.8,05

9 077,18

8 598,75

1 930,00

8 104,07

22 515,30

7 106,60

1 353,62

10 946,25

11 471,04

-26 202,78

■14 262,06

•10 030,23

■1 910,49

Vypracoval: PKS stavby a.s.,

tavby a.s,
ská 126/38
Zďár nad Sáz
Z469800S9

Dne:



See. tu&i n1 Listč. 2734646
Datum Denní záznamy stavby
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Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU
č. 002

název změny: Provedení nového stropu nad místnostmi S.07 až S.10

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech technických: technický náměstek

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi, Klentnice
zastoupený: Ing. Pavlem Pr olečnosti

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený: Doc. Ing. Arch. Milanem Rakem, Ph.D., jednatelem společnosti

Vypracoval: Ing. Pavel Procházka

V Kuřimi dne: lt, i>f<. pv^- M?/<

Za ofepsásaíele převzal: Dne: 6Í,'<!" '



1. Stručný popis požadované změny: 

Stávající monolitická želbet konstrukce stropu, nad místností S.07 až S.10 bude vybourána a bude 
nahrazena novým stropem, z ocelových válcovaných nosníků I č. 300 cca á 1850 mm- celkem 7ks a 
plechobetonové stropní desky. 
Stávající stropní deska bude po celé ploše podepřena, rozřezána a vybourána. Suť bude odstraněna, 
svislý přesun na výšku 4,5 m, vodorovný ručně do 20m, odvoz a uložení na skládku Dufonev, jako 
ostatní sutě ze stavby. 
Po odstranění podpěrné konstrukce budou vysekány kapsy 300/ 400, celkem 14 ks, ve zdivu z cihel 
plných ti. 450 mm a do kapes bude provedeno betonové lože ti. 100 mm. Po uložení a vyrovnání 
ocelových válcovaných nosníků I č. 300 budou na horní líc nosníků nastřeleny trapezové plechy 
VSŽ 11012, výška vlny 50 mm. Na trapezové plechy bude uložena vodorovná výztuž DN 8 do 
každé vlny a kari sítě DN 6 mm, oka 150/ 150 mm. Po uložení výztuže bude provedena betonáž, 
stropní desky, beton C 20/ 25, výška betonu nad vlnu 80 mm. Ocelová konstrukce, podle platného 
PBŘ, musí vykazovat zvýšenou požární odolnost REI 60, bude opatřena nátěry proti korozi, 2x 
základní nátěr, 3x vrchní nátěr. Plechy VSŽ budou opatřeny nátěrem na pozinkované konstrukce, lx 
základní + 2x vrchní nátěr. 
Barevný odstín nátěrů bude vybrán GP. 

Rozměry: šířka ( světlé rozpětí) 5880 mm délka 15000 mm 

2. Odůvodnění požadované změny: 

Provedení výše popsané změny bylo nařízeno statikem GP, nařízení zapsáno dne 1. února 2018,ve 
stavebním denníku č. 2, strana č. 2734646. 
Zpráva statika ze dne 2. února 2018 
Odsouhlaseno investorem v zápise z KD č. 9. 

3. Vyjádření TDI k požadované změně: 

Provedení změny nezpůsobí zhoršení standartu technických parametrů, naopak prodlouží životnost 
stropu nad 1PP. 
Provedení výše popsané změny umožní provést projektované skladby podlah v prostorách foyer v 
1NP, což původní stropy kvůli nerovnostem v provedení neumožňovaly a jejich zeslabení, 
frézováním do jednotné nivelety, statik zakázal. 
Provedení změny nebude mít vliv na sjednaný termín dokončení díla. 
TDI s provedením změny souhlasí. 

4. Vyjádření GP k požadované změně: 

Provedení změny nezpůsobí zhoršení standartu technických parametrů, naopak prodlouží životnost 
stropu nad 1PP. GP s provedením změny souhlasí. 



PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Zďár nad Sázavou, 1C 46980059

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 002

Název změny: Provedení nového stropu nad místností S.07 až S.10

Celková cena změny: Kč 449.914,16 ( bez DPH )

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 002, vypracovaného
objednatelem dne 2. března 2018 a předaného zhotoviteli dne:

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 002 zhotovitel, po odsouhlasení
tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín
dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 002- Položkový rozpočet změny díla.
Příloha č. 2 Kopie strany č. 2734646 z SD č. 2
Příloha č. 3 Kopie zprávy statika ze dne 2. února 2018
Poznámka:

1) Položkový rozpočet obsahuje odpočty prací uvedených v rozpočtu stavby, které se nebudou,
v souvislosti se změnou konstrukce stropu, provádět.

2) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s či. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo

Podklad k rozhodnutí je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami,
obdrží jeden výtisk zhotovitel a dva výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: Z.^.J. Z&fé

za PKS stavby a.s. : jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

dne 27. 3 . To tg

jméno, funkce, podpis A^híSf ^C-Z^^ty



Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí o změně č. 002

Rozpočet změny

Provedení nového stropu na místnostmi S.07 - S.10 - FOYER

Stavba: SKC Kuřim

Objekt:

Místo: Kuřim Datum:

Objednavatel: Město Kuřim Projektant: ARCHTEAM

Zhotovitel: PKS stavby a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Popis MJ Množství J.cena [CZKJ ^t™^™
[CZKJ

Cena celkem bez DPH 449 914,16

Stavební práce - přípočty 495105,27

579

580

590

591

92

113

375

100

339

471

473

474

475

476

477

261

95

96

48

149

618

593

7670101

7670102

7670112

7670113

411322325

417361821

973031335

413232221

963051213

979011111

979081111

979081121

979082111

979082121

97999001

941955102

411354173

411354174

317234410

611423135

611481211

78401

783522100

998767203

Montáž válcovaných nosníků viz návrh statika

Dodávka válcovaných nosníků viz návrh statika

Montáž VSŽ plechů nastřelenim

Dodávka VSŽ plechů

Beton stropů železových C20/25

Výztuž stropní desky - viz D1

Vysekáni výklenků a kapes pro osazení nosníků

Zazdívka zhlavi válcovaných nosníků

Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy

Svislá doprava suti

Odvoz suti na skládku do 1Km

Příplatek za odvoz suti - 6 km

vnitrostaveništní doprava suti do 10m

Vnitrostaveništní doprava suti • příplatek za každých 5m

Poplatek za skládku suti

Lešení lehké pomocné do výšky podlahy nad 1,5 do 3,5 m

Podpěrná konstrukce stropů do výšky 4m pro zatížení 5-12Kpa - zřízení

Podpěrná konstrukce stropů do výšky 4m pro zatížení 5-12Kpa -

odstranění

Vyzdívka mezi ocel. nosníky

Omítka vnitřní průvlaků a trámů štuková

Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou

Malby včetně penetrace

Nátěr syntetický klempířských konstrukcí - RAI. dle GP • trapéz

Přesun hmot

kg

kg

m2

m2

m3

t

ks

ks

m3

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

%

2 816,42

3 041,74

107,80

118.58

11,32

0.54

22,00

22,00

14,34

31,55

31,55

31,55

31,55

31,55

31,55

107,80

107,80

107,80

1,86

33,06

33.06

33,06

150,92

3,00

20,74

58,23

211,27

468,94

2 539,51

23 914,91

153,06

153,36

2 258,40

42,89

38,47

1,66

40,29

22,10

166,36

105,06

137,58

30,88

3 804,73

484,20

152,83

29,11

125,10

4 368,09

58 412,55

177 120,52

22 774,91

55 606,91

28 744,71

12 914,05

3 367,32

3 373,92

32 385,46

1 353,09

1 213,65

52,37

1 271,07

697,21

5 248,33

11 32.5,47

14 831,12

3 328,86

7 076,80

16 007,65

5 052,56

962,38

18 880,09

13 104,27

Odpočty -45191,11

148

149

618

611423135

611481211

78401

Omítky stropů vnitřních

vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou

Malby včetně penetrace

m2

m2

-113,19

-113,19

-113,19

217,31

152,83

29,11

-24 597,32

-17 298,83

-3 294,96

Vypracoval:

IVOv
Brněnská 126/38
1 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
C2E-CH REPIJP-I.TC

Dne:



Vyjádření statika

Požadavek, vzhledem k nové podlaze, na odfrézování stávajícího železobetonového
trámového stropu nad suterénem až o 60 mm, je ze statického hlediska naprosto
nepřípustné !

V Brně 2.2. 2018
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