
ŽÁDOST O ZMĚNU 

Identifikace stavby:  
Komunitní centrum Kop řivnice 
(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416) 
 

Číslo zm ěny:        5 

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

Datum:  18. 6. 2018  

Určeno pro projektanta         TDI                  zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           e-mail             osobně           

Týká se části stavby:  
SO 01.1 – Rekonstrukce a opravy vnit řních prostor – Bourací práce 

Odkazy na technickou zprávu: 

 na výkresy:  

 na rozpočtové podklady: Návrh  rozpo čtu generálního dodavatele ZL 5  

 na jinou část smlouvy: 

 na stavební deník:12. 5. 2018 

Popis změn: 
ZL 1/5 - Odstran ění poškozené hydroizolace spodní stavby:  
Po vybourání stávajících betonových mazanin v 1NP byla zjištěna lokálně poškozená a v ploše 
degradovaná hydroizolace spodní stavby (lámání, drolení povlaku), kterou bude nutno nahradit novou. 
Na základě změřeného nízkého radonového indexu se navrhuje nový oxidovaný asfaltový pás typu 
S s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (DEKGLASS G 200 S40), tl. 4 mm, natavený v pásech na 
očištěný napenetrovaný podklad zbavený ostrých hran s napojením na stávající hydroizolaci svislých 
konstrukcí.   
    
Počet připojených listů: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Návrh ocenění změny připojen     nepřipojen     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: nepředvídatelné práce 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení 
změny pokrývající výše uvedený popis. 

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček 
 
 
 

                                                                                                    razítko, podpis    



 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  

(příloha k žádosti o zm ěnu) 
Identifikace stavby:      
Komunitní centrum Kop řivnice 
(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416) 

Číslo zm ěny:     5 

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

Datum:      18. 6. 2018 

Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 5 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: 

Položkov ý rozpo čet – ZL5 - Odstran ění poškozené hydroizolace spodní stavby (viz p říloha).  

Počet listů příloh: 3    
 
 
Navrhovaná změna ceny díla: zvýšení ceny díla o 42 612,85  Kč (bez DPH) 
 

(slovy): čtyřicetdvatisícšestsetdvanáctkorun českých bez DPH 

zvýšení ceny o  42 612,85 Kč (bez DPH)     

snížení ceny o  - 0,00 Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lh ůty o  7 kalendářních dní 

zkrácení lh ůty o  0 kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  Ing. Pavel Hrstka 

 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:      
Komunitní centrum Kop řivnice 
(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416) 

Číslo zm ěny:            5 

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

Datum : 26. 6. 2018 

Určeno pro projektanta         TDI                  zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           e-mail             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu 
díla: 
 
ZL 5 - Odstran ění poškozené hydroizolace spodní stavby : 
Po vybourání stávajících betonových mazanin v 1NP byla zjištěna lokálně poškozená a v ploše 
degradovaná hydroizolace spodní stavby (lámání, drolení povlaku), kterou bude nutno nahradit novou. 
Na základě změřeného nízkého radonového indexu se navrhuje nový oxidovaný asfaltový pás typu 
S s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (DEKGLASS G 200 S40), tl. 4 mm, natavený v pásech na 
očištěný napenetrovaný podklad zbavený ostrých hran s napojením na stávající hydroizolaci svislých 
konstrukcí.   

 
Počet připojených listů: 0  Počet připojených výkresů: 0 

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

zvýšení ceny o 42 612,85 Kč (bez DPH) prodloužení lhůty o  7 kalendářních dní 

snížení ceny o - 0,00 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

celková cena 
díla po zm ěně 

27.259.884,94 Kč 
(bez DPH) 

celková lh ůta  
po zm ěně 

231 dnů od předání 
staveniště 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: nepředvídatelné práce 

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 
 
 
Ing. Jakub Karmazín, TDS 
 
 
Autorský dozor stavby: 
Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. 
Ing. Jakub Karmazín 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
 
Za zhotovitele: 
na základě plné moci p. David Barteček  

 


