
Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU
č. 007

Název změny:

Změna vzduchotechnických jednotek na ekodesign 2018

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 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:
zástupce ve věcech technických:

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,
zastoupený:

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený:

Vypracoval:

V Kuřimi dne: 11. května 2018

Za zhotovitele převzal: Dne: 11. května 2018



1. Stručný popis požadované změny: 
 
Vzduchotechnické jednotky specifikované v projektu pro stavební povolení a v rozpočtu pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby nesplňují ekodesign 2018. Proveďte dodávku a montáž 
vzduchotechnických jednotek splňujících požadavky pro ekodesign 2018.  
 
 
Rozměry:   
 
Celkem 12 ks vzduchotechnických jednotek 
 
Změna byla investorem schválena na jednání dne 9. 5. 2018 a souhlas se změnou oznámen 
investorem zhotoviteli na KD č. 16, konaném den 10. května 2018. 
 
2. Odůvodnění požadované změny: 
 
Důvodem je to, že mezi dokončením projektu a výběrem zhotovitele byla dlouhá odmlka. Navíc v 
době zpracování projektu pro stavební povolení nebyly jednotky s ekodesignem 2018 vyráběny a 
nešlo jednotky pro ekodesign 2018 technicky specifikovat (byly známy jen požadavky, jak byly 
obsaženy v rozhodnutí EU, jednotky ale nebyly vyráběny). V nabídkách zájemců přihlášených do 
veřejné soutěže na stavbu SKC Kuřim bylo ze strany zájemců naceňováno projektované řešení- 
ekodesign 2016, včetně později vybraného zhotovitele PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou.   
 
 
3. Vyjádření TDI k požadované změně: 
 
Provedení změny je bezpodmínečně nutné pro uvedení stavby do provozu. Provedení změny 
nebude mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.  
TDI s provedením změny souhlasí. 
 
 
. Vyjádření GP k požadované změně: 
 
Provedení změny je nutné pro dodržení požadovaných technických standardů. 
GP s provedením změny souhlasí. 


