
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: investor Dne: 7.8.2018

Vliv změny na termín dončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem (bezDPH):

přípočty celkem (bezDPH):

odpočty celkem (bezDPH):

Přílohy:   soupis víceprací

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel /BERGER BOHEMIA a.s./ - 

projektant /RAVAL projekt v.o.s./ -

objednatel /Vědeckotechnický park Plzeň, a.s./ - 

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 17.7.2018

Výstavba poloprovozního objektu H2

                              Změnový list Z2

RAV8601 - Výstavba poloprovozního objektu H2, RAV8609 Dopravní řešení

Spodní stavba v rozmezí os 6,7,8 + přesah za osy A a B (Zemní práce a související položky dle rozpočtu (RAV8601 - Výstavba 

poloprovozního objektu H2, RAV8609 Dopravní řešení)

Odtěžení a likvidace suti a výkopku v souvislosti s nalezením podzemním 

objektem

Zápis z technického dne č. 3  (bod 3.5) a následujících, zápis z 2. kontrolního dne stavby, zaměření výkopu a výstup z programu 

WOBJEM

7.8.2018

Zdůvodnění a popis změny: 

Při zemních pracích bylo v území stavby nalezeno podzemní těleso, tvořené pozůstatky zdiva, základů, podlahy a suti z  podzemního zděného podlaží dříve 

zaniklého objektu (předpokládá se po působení armády v území). Podzemní těleso nebylo možno dříve uvažovat -  k tělesu pod zemí nebyla nalezena žádná 

archivní dokumentace, majitel pozemku nemá o tomto žádné povědomí  a půdorysná stopa nalezeného objektu je mimo provedené sondy IG průzkumu. Změna 

se tedy týká odtěžení pozůstaků podzemního objektu, spočívající v vytěžení a odvozu na skládku. Vytěžený prostor je nutno zpětně zasypat. Odtěžení výše 

popsaných zbytků objektu je nezbytně nutné z důvodu nutnosti zajistit řádné podloží základů a podlahové konstrukce 1.NP. Rozsah odtěžení byl ověřen 

zaměřením a výpočty objemu.

198 461,12 Kč                                                                                                                                                                                        

459 930,50 Kč                                                                                                                                                                                        

261 469,39 Kč-                                                                                                                                                                                        
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1 NPP

9 131201103

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 931,739 1 417,739

486,00

168,71
157 198,31 239 193,78 81 995,47 Kč                   

2 NPP

10 131201109

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 931,739 1 417,739

486,00

16,87
15 720,82 23 920,88 8 200,06 Kč                     

3 SPP 11 131301103 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 931,739 386,742

-545,00

192,81
179 652,40 74 569,30 105 083,10 Kč-                 

4 SPP 12 131301109 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 m3 465,870 193,371
-272,50

19,28
8 982,63 3 728,47 5 254,16 Kč-                     

5 NP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky m3 0,000 736,300 736,30 26,51 0,00 19 519,31 19 519,31 Kč                   

6 SPP 17 151301102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky 

rýhy hnané, hloubky do 4 m m2 306,000 0,000
-306,00

87,59
26 802,54 0,00 26 802,54 Kč-                   

7 SPP 18 151301112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 

4 m m2 306,000 0,000

-306,00

47,10

14 412,60 0,00 14 412,60 Kč-                   

8 SPP

19 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 55,904 54,134

-1,77

46,56
2 602,93 2 520,51 82,41 Kč-                          

9 SPP

20 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 1 223,338 1 089,778

-133,56

34,52

42 225,18 37 615,17 4 610,01 Kč-                     

10 SPP

42 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 659,328 118,798

-540,53

66,24

43 676,21 7 869,60 35 806,61 Kč-                   

11 SPP

43 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m m3 6 593,280 1 187,980

-5 405,30

1,20

7 941,13 1 430,84 6 510,29 Kč-                     

Změnový list č. 2  - část 1

Soupis změn k oceněnému soupisu prací

Název projektu: Výstavba poloprovozního objektu H2

Registrační číslo projektu:--

Číslo a název objektu: 

STAVEBNÍ ČÁST
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12 SPP
44 167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 1 223,338 1 089,782
-133,56

37,25
45 572,69 40 597,36 4 975,33 Kč-                     

13 SPP 45 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 659,328 295,798 -363,53 28,52 18 804,03 8 436,16 10 367,88 Kč-                   

14 SPP
46 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 252,723 562,016

-690,71
47,54

59 558,46 26 720,05 32 838,41 Kč-                   

15 SPP

47 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 223,338 1 089,778

-133,56

110,26
134 882,75 120 156,70 14 726,05 Kč-                   

16 NPP 30 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 26,481 1 204,561 1 178,08 16,87 446,81 20 324,02 19 877,22 Kč                   

17 NPP 31 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 26,481 1 204,561 1 178,08 192,81 5 105,96 232 256,37 227 150,41 Kč                 

18 NPP 33 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 26,481 1 204,561 1 178,08 87,59 2 319,49 105 507,52 103 188,03 Kč                 

261 469,39 Kč-   

459 930,50 Kč   

198 461,12 Kč   

Odpočty oproti SoD celkem Kč:
Přípočty oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
Vysvětlivky zkratek: SPP - snížení původní položky,    VPP - vypuštění původní položky,    NPP - navýšení původní položky,    NP - nová položka, vyplňovat jen neprobarvená pole
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