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Změnový list 
 
Číslo změnového listu 01/2020 

Název projektu: 
Splašková kanalizace – ulice Zagarolská, Pod Strání, místní 
část Podhořany 

Název objednatele Obec Nelahozeves 

Název TDS: Ing.Lukáš Počík 

Název zhotovitele: Stavitelství Řehoř, s.r.o. 

Iniciátor změny: Zhotovitel 
 
 

1.  Předmět a provedení změny 
 
IO 01 – Tlaková splašková kanalizace  
 
V průběhu realizace tlakové splaškové kanalizace bylo nutné provést opravy dotčených komunikací 
KSUS na základě požadavku jejich správce a byly tak v určených úsecích provedeny celoplošné 
opravy jízdního pruhu namísto plánovaných lokálních oprav. Dále byl doplněn při montáži tlakové 
kanalizace signalizační vodič a zemní soupravy pro ovládání sekčních šoupat. 
 
 

IO 02 - přípojky splaškové kanalizace 
 
V průběhu realizace přípojek splaškové kanalizace bylo na základě požadavku zástupce investora 
zrealizováno o 41 kusů přípojek splaškové kanalizace více oproti původnímu zadání. Z toho 8 kusů 
bylo provedeno včetně domovních čerpacích stanic a u 4 kusů nově realizovaných DČS je 
požadováno provedení včetně technologického vystrojení. Celkově je tak délka kanalizačních 
přípojek 3 257,27 m oproti původně plánovaným 2 954,70 m. Dále byla doplněna realizace 
kopaných sond určující polohu stávajících inženýrských sítí u jednotlivých kanalizačních přípojek a 
zemní práce spojené s montáží navrtávacích pasů u přípojek, které jsou plánované provést pomocí 
bezvýkopové technologie. U ovládání technologické části domovních čerpacích jímek bude na 
základě požadavku investora instalována ovládací skříň umožňující případné budoucí doplnění o 
modul centrálního ovládání.  
 

2. Časový harmonogram 

Změna nebude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla.  

 

3. Finanční harmonogram 

Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby. 
Finanční kalkulace změny: 
 
Odpočet – Méně práce                                        0,00 Kč bez DPH 
Přípočet – Více práce             3 776 675,53 Kč bez DPH 
rozdíl:                          3 776 675,53  Kč bez DPH 

 
 
Celkový ekonomický výsledek změny výstavby: dojde ke zvýšení ceny díla o 3 776 
675,53 Kč bez DPH. Tato změna je v souladu s §222, odst. 5, Zákona 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
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Tento návrh ZL č.1 je zpracován na základě provedených víceprací, které byly známy ke dni 
4.9.2020. 
 

4. Přílohy 

• Rozpočet změny 

• Stanovisko projektanta 

• Geodetické zaměření  
 
 
 

5. Podpisy 

Zhotovitel 

   

datum jméno razítko a podpis 

 
TDS 

   

datum jméno razítko a podpis 

 
Projektant 

   

datum jméno razítko a podpis 

 

Objednatel 

   

datum jméno razítko a podpis 

 


