Změnový list č.01
předkládá Zhotovitel- STRABAG,
Projekt: Zvýšení bezpečnosti

dopravy - cyklostezka Bratrušov, část Šumperk

změnového listu:
Název změnového listu:

01

Datum:

1.10.2019

Číslo

a.S.

VCP

palisáda

Číslo projektu:

Název Smlouvy:

Cyklostezka Bratrušov

Ucelená část

SO 101 Smíšená

Smluvní

díla:

stezka

Šumperk - Bratrušov

stra ny:

Město Šumperk

Objednatel:

Náměstí Míru

1,

787 01 Šumperk

STRABAG a.S.

Zhotovitel:

Na

Bělidle 198/21,

150 00 Praha 5

Předmětem změnyje navýšení počtu betonových

Předmět změny:

palisád.

Stavební objekty dotčené změnou:
-

SO 101 101 Smíšená

Vícepráce SO 101 bez

DPH

Celkem změna

Stezka

Šumperk - Bratrušov

100 934,84 Kč

100 934,84 Kč

Skutečnost zjištěná na stavbě v průběhu provádění
Při

díla:

provádění výkopových a vytyčovacích prací ve Staničení 0,337 - 0,360, bylo zjištěno, že

niveleta sousedního

pozemku je výše než v projektové dokumentaci.

Zdůvodněnﬁ
Tyto skutečnosti vyplynuly až na základě skutečností zjištěných na stavbě. Ke změně nivelety
došlo, až

po zpracování PD.

Objednatel a ani zpracovatel PD, proto nemohl v době zpracování projektové dokumentace
předvídat vzniklou Situaci.

Nově navržené řešení a provedení:
S ohledem na řešení dle PD v navazujícím
palisády,

Staničení 0,325

bude tento úsek prodloužen O 23,6

Přílohy:

betonových palisád.

- Oceněný rozpočet víceprací

Příloha

Č.

Změna

iniciována:

1

m

- 0,337, kde jsou použity betonové

Zhotovitelem na základě skutečností zjištěných po zahájení přípravných

prací.

vı
Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho casti
a jaký:

Tato změna bude mít pozitivní vliv na kvalitu dodávaného

Má nebo bude mít změna vliv na průběh

díla a

jeho užitné vlastnosti.

provádění dalších prací na

díle:

Ne.

Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného

Navržená změna muze způsobit drobný časový posun

při realizaci díla

díla:

bez vlivu na termín

dokončenídíla.

Termín provádění
6/2019 - 7/2018

prací:

Za Objednatelez
Odsouhlasilz Ing. Pavel Volf

Datum:

Za Zhotovitele:
Předkládá a odsouhlasil: Vladimír Mareček

Datum:

