
ŽÁDOST O ZMĚNU 

Identifikace stavby:  
Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní roli čky 

Číslo zm ěny:        1 

Investor:  
Město Kop řivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kop řivnice 

Datum:  5. 6. 2018 

Určeno pro projektanta         TDI                  zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           e-mail             osobně           

Týká se části stavby:SO101, SO401, SO801 
 
Odkazy na technickou zprávu: 

 na výkresy: 

 na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele 

 na jinou část smlouvy: 

 na stavební deník:  

Popis změn: 
Vícepráce 
SO 101 – Místní komunikace – V rámci navrhované sanace podloží cyklotrasy a místní komunikace zhotovitel 
upozornil objednatele na chybu v položce výkazu výměr obsahující kamenivo hrubé frakce. Jedná se o chybu v  
množství 195 tun kameniva, správně má být (195*1,67*1,01)=328,9 tj. o 133,9 t více. Zhotovitel nově nacenil 
v souladu s položkou v nabídkovém rozpočtu. 
SO 101 – Místní komunikace – rozšíření plochy zatravnění 
V projektové dokumentaci se počítalo se zatravněním ploch kolem cyklotrasy v šířce 0,5 m z každé strany. Vzhledem 
k charakteru zásahu do stávajícího povrchu tj. okraje pole bylo dohodnuto, že pás kolem cyklotrasy a místní 
komunikace v délce 210 m bude ze strany od pole zatravněn o další 1m šířky a z druhé strany o další 0,5m celkem 
1,5x210m=315 m2 
Méněpráce  
SO 101 -  Místní komunikace  
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí na recyklát po celé délce komunikace cyklotrasy a místní komunikace nebyl 
proveden z důvodu návaznosti technologických postupů při pokládce asfaltových vrstev. 
Byl proveden odpočet za skutečné provedení metrů řezání živičného krytu vozovku a zálivky spár, dle skutečného 
množství provedené ochrany stávajících stromů pomocí bednění. 
Ošetření trávníku – položka zahrnuje sečení a hrabání trávy, tato péče bude svěřena budoucímu správci cyklotrasy 
Sloupek nového dopravního značení plus patka – 1 ks – pro umístění dopravní značky bude využito nového sloupu 
veřejného osvětlení 
SO 401 – Veřejné osvětlení – po domluvě s projektantem bylo upuštěno od požadavku na světelnětechnické měření 
soustavy. Výpočet, návrh umístění a typ osvětlení byl proveden v rámci zpracování PD 
SO 801 Vegetační úpravy - dle domluvy s odborem OŽP bylo od provedení následné údržby zeleně, a to po dobu 5 
let zhotovitelem upuštěno a péči bude zajišťovat město - odbor životního prostředí.  

Počet připojených listů: 5 Počet připojených výkresů: -- 
Návrh ocenění změny připojen     nepřipojen     
Změna byla vyvolána záměrem objednatele     
 chybou v dokumentaci zakázky     
 chybou zhotovitele     
 vyšší mocí     
 jinou okolností: vyjádření statika 
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):  Bc. Lukáš Janko, jednatel 
 
 
 

…………………………………………….. 
                                                                                                    razítko,  podpis    



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o zm ěnu) 

Identifikace stavby:      
Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní roli čky  

Číslo zm ěny:      1 

Investor:  
Město Kop řivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kop řivnice  

Datum:      5. 6. 2018 

Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 1 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: 

 
Položkové rozpo čty viz p říloha  

Počet listů příloh:  1 (5 listů)        
 
 
Navrhovaná změna ceny díla:     zvýšení ceny díla o 16.843,48 K č (bez DPH) 
 

(slovy): šestnácttisícosmsetčtyřicettři koruny Kč bez DPH 

zvýšení ceny o  56.396,24 Kč (bez DPH)     

snížení ceny o  - 39.552,76 Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 
Zhotovitel se zavazuje provést a předat protokolárně vícepráce uvedené ve změnovém listu 
č. 1 v termínu sjednaném uzavřenou smlouvou o dílo. 

prodloužení lh ůty o  0 kalendářních dní 

zkrácení lh ůty o  0 kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):   

 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:      
Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní roli čky  

Číslo zm ěny:             1 

Investor:  
Město Kop řivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kop řivnice 

Datum:  12. 6. 2018 

Určeno pro projektanta         TDI                  zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           e-mail             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
 
Počet připojených listů:  Počet připojených výkresů:-- 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o 56.396,24 Kč (bez DPH) prodloužení lhůty o  0 kalendářních dní 

snížení ceny o - 39.552,76 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

celková cena 
díla po zm ěně 

1.160.002,09 Kč 
(bez DPH) 

celková lh ůta  
po zm ěně 

Termín dokončení díla: 
nezměněn 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností:   

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 
 
Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města 
 
 
Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic 
 
 
 
Za projektanta: 
Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. 
 
Podpis projektanta: 
Ing. Ondřej Bojko 
 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
 
Bc. Lukáš Janko, jednatel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


