
Akce: "Stavební úpravy Stadionu mládeže"

Změnový list číslo: 2

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS): 

Nové řešení:

1. provedena kompletní vyrovnávací stěrka na stávající omítku včetně přidružených prací (doplnění tepelné izolace).                                                                                                                                   

2. provedeno doplnění betonových stříšek opěrných zdí.                                                                                                                                              

3. rampa provedena ve sklonu 1:8, zároveň došlo ke změně tvaru a umístění konstrukce.                                                                                                                   

4. realizace revizní šachty.                                                                                                                                                                                                

5. dřevěné vchodové dveře.                                                                                                                                                                                              

1. mp. neprovedení finálního nátěru zámečnických konstrukcí.                                                                                                                                                                           

2. mp. kování oken umožnující pouze výklopení.                                                                                                                                                                                                    

3. mp. nerealizace pokládky panelové příjezdové cesty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. mp. montáž pororoštů v počtu odpovídající reálným výměrám.                                                                                                                                                     

Zdůvodnění změny:  

Původní řešení:                                                                                                                                                                                                                          

1. ponechání stávajícího podkladu zdí.                                                                                                                                                                           

2. zakončení opěrné zdi betonovu zálivkou.                                                                                                                                                                  

3. rampa pro bezbariérový přístup (sklon 1:16).                                                                                                                                                                     

4. revizní šachta naznačena v projektu ZTI.                                                                                                                                                        

5. plastové vchodové dveře.                                                                                                                                                                                     

1. mp. provedení finálního nátěru zámečnických konstrukcí.                                                                                                                                                                           

2. mp. kování oken umožnující jak otevírání oken, tak jejich výklopení.                                                                                                                                                                                                    

3. mp. položení panelové příjezdové cesty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. mp. montáž pororoštů

2.10.2018

Stavební úpravy objektu dle zjištěných skutečností na 

stavbě

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:                                                                                                                                                                            

1. úpravy podkladu pro probarvenou  fasádní omítku objektu.                                                                                                                                                                     

2. doplnění stříšek opěrných zdí.                                                                                                                                                                                       

3. úprava rampy pro bezbariérový přístup dle dodatku PD.                                                                                                                                                                        

4. doplnění revizní šachty v objektu.                                                                                                                                                                                                     

5. dřevěné vchodové dveře.                                                                                                                                                                                       

1. mp. nátěry zámečnických konstrukcí.                                                                                                                                                                           

2. mp. kování oken.                                                                                                                                                                                                    

3. mp. panelová cesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. mp. pororošty



č.p označení popis MJ množství j.cena celkem

vícepráce

1 ROZPOČET  VÍCEPRACÍ - PODKLAD FASÁDY, 

OMÍTKA

KPL 1 103409,31 103409,31

2 ROZPOČET  VÍCEPRACÍ - PLOTOVÉ STŘÍŠKY KPL 1 28603,69 28603,69

3 ROZPOČET  VÍCEPRACÍ - ÚPRAVA RAMPY KPL 1 27876,2 27876,2

4 ROZPOČET  VÍCEPRACÍ - REVIZNÍ ŠACHTA V 

BUDOVĚ

KPL 1 14710,52 14710,52

174 599,72

méněpráce

1 REKAPITULACE - MÉNĚPRÁCE Z ROZPOČTU KPL 1 192 608,68 192 608,68

192 608,68

-18 008,96

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím. 

Podpis:

 

Vyjádření objednatele  - S realizací změny souhlasím. 

Datum: .........................

Podpis:

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím. 

Datum: .........................

Předpokládaný vliv na termín,  kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla. Provedenou změnou dojde ke snížení finančních nákladů.                                                                                                                                                         

Přílohy: oceněný výkaz výměr.

PŘÍPOČET CELKEM BEZ  DPH

ODPOČET CELKEM BEZ  DPH

Rozdíl ceny  bez DPH

...............................................,

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:   Úprava si nevyžádala doplnění projektové dokumentace.

..............................................., 

1. V PD bylo stanoveno ponechání stávající probarvené omítky, na kterou měla být provedena omítka nová. Z technologického 

hlediska nelze novou omítku zhotovit na stávající bez mezivrstvy. Z tohoto důvodu bylo nutné přikročit k provedení úprav 

stávající omítky. Dále při provádění prací byl zjištěn větší rozsah poškození KZS, který je nutné opravit.                                                                                                                                                

2. Venkovní opěrné zdi měli být dle PD ukončeny pouze zabetonováním, vzhledem k zajištění lepší funkčnosti a ochrany 

konstrukce opěrné zdi budou zakončeny plotovou stříškou.                                                                                                                                                                                                         

3. Rampa pro bezbariérový přístup na tribunu musí být upravena pro vyrovnání výškového rozdílu ploch. Návrh dle PD by 

představoval navýšení prací v podobě rozsáhlých teréních úprav a vybudování podpůrných konstrukcí pro těleso rampy.                                                                                                        

4. Revizní šachta nebyla v PD ani ve VV uvedena. Z důvodu zajištění bezproblémového provozu i následné údržby systému 

bylo nutné šachtu vybudovat v požadovaném rozsahu dle potřeb objektu.                                                                                                                                             

5. V PD navrženy vchodové dveře plastové. Vzhledem k prostorovým omezením dveřního otvoru byla zvolena změna 

materiálu (dřevo).                                                                                                                                                                                                                             

1. mp. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně odstínu okenních rámů, nebylo nutné natírat nové zámečnické k-ce. Zámečnické 

k-ce budou pokovovány a navržený nátěr nebude proveden. Finální vrstva konstrukce je velmi odolná vůči klimatickým jevům 

a zároveň snadná na udržbu.                                                                                                                                                           

2. mp Vzhledem k tomu, že část navržených oken nebylo možné vyrobit s požadovanými vlastnostmi (otevírání) dle PD, bylo 

zvoleno kování oken umožnující pouze vyklopení.                                                                                                                                                                                                          

3. mp. Zhotovitel v návaznosti na stanovení postupů výstavby a používání mechanizace nevyužil pokládky panelové 

příjezdové cesty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. mp. Ve VV byla uvedena větší výměra pororoštů, než je potřeba pro realizaci stavby. Došlo k odečtení vetší části pororoštů, 

která nebyla realizována.



Podpis:

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím. 

Datum:

Podpis:

..............................................., 

...............................................

..............................................., I




