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Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZS: 

Paré 
č.  

Příjemce 

1 

2 

3 

Objednatel (včetně elektronické 
verze) 

Projektant  

Zdůvodnění změny od projektanta (AD) 

Soupis prací - počet listů A4 

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Název a evidenční číslo Stavby : Oprava místních komunikací Obec Petráveč, vč. 
rekonstrukce vodovodu 

Číslo ZS: 

Evidenční list Změny stavby 

 4 

Zhotovitel 

Iniciátor změny: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne         (dále jen Smlouva): 
Objednatel:  
Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

Zhotovitel Objednatel 

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 

Dokladová část Změny: 

VCP 1 – Dle požadavku TDS a objednatele změněna dimenze dešťové kanalizace z DN 150 na DN 200. 
 
VCP 2 – V prostoru zastávkového zálivu bylo nutné provést vykácení stromů a keřů. 
 
VCP 3 – Na doporučení TDS ujednocena kce komunikací. 
 
VCP 4 – Na základě geologického posudku geotechnika přetříděna zemina ve výkopu dešťové kanalizace dle těžitelnosti. 
 
VCP 5 – Úprava rozpočtu na základě požadavku objednatele na typy světel a stožárů. Provedeno na základě výpočtu osvětlení 
dodavatelem světel. 

Číslo paré: 

 

podpis 

podpis 

 

jméno    Jiří Ambrož 

 

datum 

 

Zhotovitel 

Technický dozor jméno Ing. Karel Vojta, CSc.     
datum 

Cena navrhovaných Méněprací 

 -2 247 310,84 

Cena navrhovaných Víceprací 

2 798 715,14 551 404,30

Údaje v Kč bez DPH: 

Libor Jedlička 

Cena navrhovaných Méněprací a 
Víceprací celkem 

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

Objednatel jméno datum podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto 
Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy. 

Miloš Kratochvíl 

Změna během výstavby (ZS) - krycí list 


