
 

ZMĚNOVÝ LIST číslo: 9/2018 
Zhotovitel: Eurovia CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové město 

Komu: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 
Litoměřice 

Datum: 25. 9. 2018 

Název akce:  
Litom ěřice, Palachova ulice – výb ěr dodavatele stavebních prací     

Číslo projektu:  
CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000775 

Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou 
X 

E-mailem- 
ano 

Faxem: 
X 

osobně  
                      X             

Odkazy :             na specifikaci: / 
na výkresy: / 

na rozpočtové podklady: oceněný soupis prací ZL 9 
na jinou část smlouvy: / 

Popis a zd ůvodn ění změny:  
 

1) Z důvodů dodatečného návrhu osazení podzemních kontejnerů zhotovitel bude 
provádět hloubení jámy vč. betonové desky. 

2) Z důvodů dodatečného návrhu osazení podzemních kontejnerů bude nutné upravit 
parkovací stání v prostoru kontejnerů. 

3) Úprava prostoru vjezdu u domu č.p. 614/10. 
4) Z důvodů změny spádu vozovky nebude v části potřeba osazovat 62,91m drenážního 

potrubí. 
5) Dodatečná úprava dopravního značení III. etapy. 
6) Tento změnový list taktéž řeší mírnou změnu v polohovém umístění květníků pro 

stromy a přesun 1 ks stromu z ostrůvku před č.p. 614/10 do jednoho z těchto květníků. 
Tato změna se nepromítá do položkového rozpočtu. 
 

Důvod 
vícepráce/méně
práce       

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné okolnosti  
 
          x 

Ocenění změny:  
                                       90.615,48Kč + DPH                       

Nově navržená změna sjednané ceny díla  
                 

23.067.519,59 bez DPH 
 

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy): 
                    0               kalendářních dnů 

 
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 90.615,48Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 131.093,32Kč bez DPH, tj. 0,66% 
nabídkové ceny. 
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 40.477,84Kč bez DPH, tj. 0,20% 
nabídkové ceny. 
 



Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):      28                           
Zástupce z hotovitel e:   
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.  
 
 
XXXXX                                           Podpis  ……..………. Datum …….….. 
 
 
 

PŘIJETÍ ZMĚNY 

Stanovisko projektanta (AD):  
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny         
                                                       
XXXXX                           Podpis  ……..………. Datum …….….. 
 
Potvrzení o p řevzetí Návrhu zm ěny TDI:  
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny          
                                                          
XXXXX                                         Podpis  ……..………. Datum …….….. 
 
XXXXX                                       Podpis  ……..………. Datum …….…..  
 
Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ" ) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané 
změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových 
listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu 
dodatku SoD oběma smluvními stranami. 

 


