
ŽÁDOST O ZMĚNU 

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

Číslo zm ěny:        14 

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

Datum:  28. 9. 2018 

Určeno pro projektanta         TDI                  zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           e-mail             osobně           

Týká se části stavby:  
SO 01.2 – Rekonstrukce a opravy vnit řních prostor – Nový stav 

Odkazy na technickou zprávu: 

 na výkresy:  

 na rozpočtové podklady: Návrh  rozpo čtu generálního dodavatele ZL 14  

 na jinou část smlouvy: 

 na stavební deník: 

Popis změn: 
Po odsekání vnitřních omítek byly zjištěny značné nerovnosti podkladu a křivost svislých konstrukcí nově 
omítaných ploch (plynosilikátové parapetní panely, struskopemzobetonové panely, ztužující 
železobetonové panely). V rámci provádění nových omítek budou povrchy v maximální možné míře 
vyrovnány v souladu s požadavky normy ČSN EN 13914-2. Podklad je doporučeno vyrovnat nanesením 
větší tloušťky jádrové vrstvy (předpokládaný nárůst tloušťky omítky cca 2cm/m2). Před prováděním 
finálních povrchových úprav bude podklad ošetřen v souladu s požadavky technologického postupu 
výrobce omítkových směsí (penetrace, postřik atd.). Nebudou prováděny omítky a začištění vnitřního 
nadpraží v místech instalace SDK kastlíků.    

Počet připojených listů:  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:      14 

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

Datum:      28. 9. 2018 

Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 14 
 
 

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:      4     
 
 
Navrhovaná změna ceny díla: zvýšení ceny díla o 289 698,50 K č (bez DPH) 
Slovy: dvěstěosmdesátdevěttisícšestsetdevadesátosmcelýchpadesátkorun českých 
 

zvýšení ceny o  312 787,25 Kč (bez DPH)     

snížení ceny o  - 23 088,75 Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 
 

prodloužení lh ůty o  14 kalendářních dní 

zkrácení lh ůty o  0 kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  Ing. Milan Baláž 

 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

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

Číslo zm ěny:             14 

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

Datum: 12. 10. 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: 

Po odsekání vnitřních omítek byly zjištěny značné nerovnosti podkladu a křivost svislých konstrukcí 
nově omítaných ploch (plynosilikátové parapetní panely, struskopemzobetonové panely, ztužující 
železobetonové panely). V rámci provádění nových omítek budou povrchy v maximální možné míře 
vyrovnány v souladu s požadavky normy ČSN EN 13914-2. Podklad je doporučeno vyrovnat 
nanesením větší tloušťky jádrové vrstvy (předpokládaný nárůst tloušťky omítky cca 2cm/m2). Před 
prováděním finálních povrchových úprav bude podklad ošetřen v souladu s požadavky 
technologického postupu výrobce omítkových směsí (penetrace, postřik atd.). Nebudou prováděny 
omítky a začištění vnitřního nadpraží v místech instalace SDK kastlíků.    
Počet připojených listů:  Počet připojených výkresů: 0 

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

zvýšení ceny o 312 787,25 Kč (bez DPH) prodloužení lhůty o  14 kalendářních dní 

snížení ceny o - 23 088,75 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

celková cena 
díla po zm ěně 28 192 667,12 (bez DPH) celková lh ůta  

po zm ěně 
262 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: 
 
 
Autorský dozor stavby: 

 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
 
Za zhotovitele: 
 

 
 
 
 

 

 


