Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 36/3/2019
ze dne 26. 9. 2019

k uzavření dodatku č. 2 a 3 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2017
Zastupitelstvo obce Zdiby

I.

Bere na vědomí,
informace k dodatku č. 2 a k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o výstavbě
kanalizace Etapy 1, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a který upravuje termín
dokončení díla dle smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 7. 2017 mezi zhotovitelem:
společností EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ + POHL + GEOSAN – ZDIBY, a jejími společníky.

II. Souhlasí,
s uzavřením dodatku č. 2 (ke Smlouvě o výstavbě kanalizace Etapy 1, uzavřené dne
14. 7. 2017) se zhotovitelem: společností EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ + POHL +
GEOSAN – ZDIBY, a jejími společníky: (1) EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRALŮV DVŮR,
s.r.o. (společník 1- správce), se sídlem: Králův Dvůr, Zahořany, Luční 11l, PSČ: 267
01, IČO: 24835030 a (2) POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (společník 2) se
sídlem: Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63, IČO: 25606468 a (3) GEOSAN GROUP a.s.
(společník 3) se sídlem: U nemocnice 430, Kolín III, PSČ: 280 02, IČO: 28169522
a objednatelem: Obec Zdiby se sídlem Průběžná 11, 250 66, Zdiby, IČO 00241032,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení vztahujícího se k úpravě termínu dokončení díla
s termínem dokončení do 18. 11. 2019 včetně.

III. Rozhoduje
o uzavření dodatku č. 3 (ke Smlouvě o výstavbě kanalizace Etapy 1, uzavřené dne
14. 7. 2017) se zhotovitelem: společností EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ + POHL +
GEOSAN – ZDIBY, a jejími společníky: (1) EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRALŮV DVŮR,
s.r.o. (společník 1- správce), se sídlem: Králův Dvůr, Zahořany, Luční 11l, PSČ: 267
01, IČO: 24835030 a (2) POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (společník 2) se
sídlem: Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63, IČO: 25606468 a (3) GEOSAN GROUP a.s.

(společník 3) se sídlem: U nemocnice 430, Kolín III, PSČ: 280 02, IČO: 28169522
a objednatelem: Obec Zdiby se sídlem Průběžná 11, 250 66, Zdiby, IČO 00241032,
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení vztahujícího se k úpravě ceny díla dle textu smlouvy,
tedy úpravě celkové ceny díla na částku 65 219 777,16 Kč bez DPH.

IV. Ukládá
starostce obce Zdiby podepsat dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo dle bodu II tohoto
usnesení.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Ing. Kateřina Kolářová v. r.

2. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel: Ing. Kateřina Kolářová, 2. místostarostka
Provede:
starostka
Na vědomí:
Přílohy:
1) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
2) Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 36/3/2019
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14/7/2017 jejímž předmětem je rozšíření kanalizace
a čističky odpadních vod v obci Zdiby, dále jen Smlouva o výstavbě kanalizace Etapa 1, řeší:
1) Změny oprávněných osob;
2) Změnu termínu dokončení díla.
Potřeba uzavření dodatku, spolu se změnou termínu dokončení díla, vznikla z důvodu objektivně
nepředvídatelných okolností zjištěných až při plnění smlouvy a zhotovování díla, které ani
zhotovitel ani objednatel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat.
Překážky spočívají především v nepředvídaném výskytu vysokonapěťového vedení 22KV na trase
A, které nebylo zaznamenáno v projektové dokumentaci. Po provedení sond a vyhodnocení
možných řešení bylo nutné v části úseku trasy A upravit projektovou dokumentaci a rozšířit dílo
o výměnu stávajícího vodovodního řadu, aby bylo možno do takto stísněných podmínek uložit
kanalizaci.
Vlastní zpoždění je v tuto chvíli způsobeno zejména tím, že těsně před blížícím se dokončením
díla, bylo při provádění zemních prací ve spodních částech tohoto výkopu zjištěno souvislé skalní
podloží. Toto souvislé skalní podloží je nutno dolamovat náročným procesem pouze ruční
technikou (namísto 10m – 15m výkopu denně tak zhotovitel vykope cca 3m denně), což má
významný dopad jak na prodloužení doby plnění díla (ukončení namísto v září až v listopadu
2019), tak na navýšení ceny díla. Po dobu realizace části stoky A bude potřeba v ulici Dolní zajistit
náhradní zásobování obyvatel vodou.
Tato nově zjištěná skutečnost vyvolává nepředvídanou potřebu jak změn ve způsobu provádění
prací, tak jejich rozsahu a v neposlední řadě má jejich provedení významný vliv na schválený
harmonogram ve smyslu potřeby přiměřeného prodloužení termínu plnění. Potřeba provedení
víceprací bude mít také vliv na samotnou cenu díla, kdy z důvodu jejich vzniku je potřeba o cenu
víceprací navýšit celkovou cenu díla. Jak změna harmonogramu prací, tak následně změna ceny
díla vyvolává potřebu dodatku smlouvy o dílo. Objednatel očekává od zhotovitele dodání cenové
nabídky v souladu s čl. 5.9 Smlouvy o dílo.
Na základě těchto nově zjištěných skutečností nelze, bez provedení těchto víceprací, dílo řádně
dokončit.
Na základě doporučení administrátora dotace byl dodatek č. 2 předložen ke schválení radě obce
a byla bezodkladně podána žádost o prodloužení termínu dodání díla s tím, že je považováno za
dostatečné, aby k podané žádosti byl doložen dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo podepsaný následně,
tj. po jeho schválení zastupitelstvem obce Zdiby, a to na základě doporučení rady obce. Následně
na kontrolním dni stavby, který proběhl 29. 8. 2019, bylo toto doporučení administrátora dotace
modifikováno s tím, že je nezbytné, aby byl dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřen a dodán
k žádosti bezodkladně, tedy ještě před termínem 6. 9. 2019, aby nenastalo riziko, že by obci byla
uložena pokuta až do výše 1% dotace za porušení podmínek dotace z důvodu nesplnění termínu
dokončení. Z toho důvodu Rada obce Zdiby revokovala původní usnesení jeho zrušením a uložila
starostce obce Zdiby bezodkladně podepsat předložený dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo dle bodu II
usnesení.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výstavbě kanalizace Etapy 1 řeší úpravu rozsahu díla, která je
popsána podrobně ve Změnovém listě č. 8. Stručné shrnutí:
Neprovedené práce a dodávky (viz soupis výkonů k SOD):
1) Týkající se rozdílu mezi geodetickým zaměřením a položkovým rozpočtem na trase
splaškové kanalizace.
2) Týkající se odečtu asfaltových ploch.
3) Týkající se dílčích dodávek a prací.
Práce nad rozsah díla (viz Položkové soupisy prací a dodávek č. 1-7):
Položkový soupis prací a dodávek č. 1 – ÚPRAVA KORYTA VODNÍHO TOKU – týká se rozšíření
průtokového průřezu koryta vodního toku z důvodu upřesněných hodnot odtokových
poměrů na stoletou vodu.
Položkový soupis prací a dodávek č. 2 – JÁDROVÉ VRTÁNÍ – týká se rozšíření rozsahu
jádrového vrtání skrz železobetonové konstrukce z důvodu upřesnění dílenského projektu
technologické části.
Položkový soupis prací a dodávek č. 3 – POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – týká se rozšíření
rozsahu požárně bezpečnostního řešení.
Položkový soupis prací a dodávek č. 4 – REKONSTUKCE STARÉ BUDOVY – týká se rozšíření
rozsahu různých rekonstrukčních prací na stávající budově ČOV z důvodu skrytých překážek.
Položkový soupis prací a dodávek č. 5- ZATŘÍDĚNÍ A TĚŽITELNOST ZEMIN – SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE – STOKY A – týká se zatřídění horniny na trase A v ulici Dolní.
Položkový soupis prací a dodávek č. 6- ZRUŠENÍ A OBNOVA A VODOVODU – PŘÍLOŽ KE
KANALIZACI – týká se zrušení a obnově stávajícího vodovodu v ulici Dolní z důvodu vynucené
změny polohy trasy A splaškové kanalizace.
Položkový soupis prací a dodávek č. 7- KAMEROVÉ ZKOUŠKY – spočívá v požadavku na
provedení kamerové zkoušky potrubí kanalizace z důvodu zajištění důkazních prostředků
realizovaného stavu. Napojení kanalizační přípojky na hlavní řád od jednotlivých nemovitostí
bude realizovat vlastník nemovitosti, z důvodu případného porušení potrubí nebo vznikne-li
jiný delikt bude stav před napojením zaznamenán kamerovou zkouškou.

Aktuální stav Etapy 1:
Dne 6/9/2019 byla zahájena přejímka díla vyjma části, kterou řeší Dodatek č. 2 (ulice Dolní).
V těchto dnech se podává žádost o kolaudaci, vodoprávní řízení a uvedení ČOV do zkušebního
provozu. Termín dokončení celého díla, tedy včetně ulice Dolní, byl stanoven na 18/11/2019.
K datu 15/9 bylo prostavěno 66.636.116,- Kč vč. DPH Kč (což činí 84,4%) a z dotace bylo
proplaceno na I. etapu 28.433.700,- Kč.
Z poskytnutého úvěru bylo na Etapu 1 čerpáno 18.691.525,- Kč.
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Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO

Obec Zdiby
a
Společnost EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ + POHL + GEOSAN - ZDIBY
_______________________________
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DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Obec Zdiby
Se sídlem: Průběžná 11, 250 66, Zdiby
IČ: 00241032
bankovní spojení č.ú.: 2623201/0100

zastoupená ve věcech smluvních: JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou obce

Mgr. Beatou Sabolovou, 1. místostarostkou obce

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Kateřina Kolářová, 2. místostarostka obce
SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 00 Plzeň, IČ: 45359148
Vedoucí TDI: Ing. Stanislava Šmuclerová, tel.: anonymizová ; e-mail: s
no

Zástupce TDI: Petr Krátký, tel.: anonymizová ; e-mail:
no

anonymizováno

Koordinátor BOZP: Ing. Vlastislav Gebhart, tel. anonymizová , mail:
no
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

anonymizováno

anonymizováno

a

Společnost EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ + POHL + GEOSAN - ZDIBY
Společníci:

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRALŮV DVŮR, s.r.o. (společník 1- správce)
se sídlem: Králův Dvůr, Zahořany, Luční 11l, PSČ: 267 0l
IČ: 24835030 DIČ: CZ24835030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 1 78746
anonymizováno
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.:
zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička, jednatel
zastoupena ve věcech technických: Jiří Valenta

POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (společník 2)
se sídlem: Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63
IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 4934
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú.:

anonymizováno

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: anonymizováno

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky
zastoupena ve věcech technických: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby
GEOSAN GROUP a.s. (společník 3)
se sídlem: U nemocnice 430, Kolín III, PSČ: 280 02

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12459
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: anonymizováno
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: anonymizováno

zastoupena ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel, a Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel, oba na
základě plné moci
zastoupena ve věcech technických: Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“
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KONSTATUJE SE, ŽE:

A. Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 14. 7. 2017 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je výstavba nové
kanalizace a rekonstrukce a rozšíření ČOV v obci Zdiby dle projektové dokumentace pro provedení
stavby s názvem „Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“, zpracované Ing. Miloš Charvát – IMC, Pod
Hradbami 3, PSČ 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 68063822.

B.

Smlouva o dílo ze dne 14.7.207 byla následně doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 8.10.2018 a dále dodatkem
č. 2 ze dne 3.9.2019 (společně dále jen „Smlouva“).

C. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v následujícím znění:

1.1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy (specifikace díla) dle článku 2.2. Smlouvy a to
tak, že článek 2.2. se doplňuje o nový odstavec 2.2.4., který zní:

„Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy (specifikace díla), která je podrobněji
popsána ve změnovém listu č. 8, jehož nedílnou součástí je Soupis neprovedených prací a dodávek
a prací nad rozsah díla dle SOD – po kontrole TDI (soupis výkonů k SOD) a Položkový soupis
prací a dodávek č. 1-7, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku“.

1.2

2.1

2.2

2.3
2.4

Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny za dílo, a to tak, že článek 5.1. Smlouvy se mění a nově zní
takto:
„Cena díla ve znění Dodatku činí 65 219 777,16 Kč bez DPH (slovy šedesát pět milionů dvě stě
devatenáct tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých šestnáct haléřů). K této ceně bude
připočteno DPH dle platných právních předpisů.“
Závěrečná ujednání

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží
dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy neuvedené v tomto Dodatku
se nemění.
Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 8.
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2.5

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle,
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Zdibech, dne ………….

V Králově Dvoře, dne ………….

…………………………………….

…………………………………….

JUDr. Eva Slavíková, starostka obce

Petr Sklenička, jednatel

Obec Zdiby

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV
DVŮR

V Roztokách, dne ………….

…………………………………….
POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky

Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky
V Praze, dne ………….

V Praze, dne ………….

…………………………………….

…………………………………….

Ivan Havel, výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel

GEOSAN GROUP a.s.

GEOSAN GROUP a.s.
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Akce: Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby

Změnový list č.8

změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Zhotovitel:

Společnost EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ + POHL + GEOSAN – ZDIBY

Sídlem:

Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.
Luční 111
Králův Dvůr
Pohl cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky
Geosan Group a.s.
U nemocnice 430
Kolín III
Datum: 6.09.2019
Zpracoval: Jiří Valenta

1

1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.

Úvod, zdůvodnění
Popis změny
Původní řešení
Nové řešení
Cenové porovnání
Závěr
Schvalovací list

1.
Úvod, zdůvodnění
V průběhu realizace stavby došlo k určitým změnám v rozsahu díla, které jsou evidovány
v dokumentu nazvaném „Soupis neprovedených prací a dodávek a prací nad rozsah díla dle SOD – po
kontrole TDI“ (dále jen „soupis výkonů k SOD“) a dále v dílčích soupisech výkonů – viz „Položkový
soupis prací a dodávek“ č. 1-7.
Neprovedené práce a dodávky (viz soupis výkonů k SOD):
1) Týkající se rozdílu mezi geodetickým zaměřením a položkovým rozpočtem na trase splaškové
kanalizace.
2) Týkající se odečtu asfaltových ploch.
3) Týkající se dílčích dodávek a prací.
Práce nad rozsah díla (viz Položkové soupisy prací a dodávek č. 1-7):
Položkový soupis prací a dodávek č. 1 – ÚPRAVA KORYTA VODNÍHO TOKU – týká se rozšíření
průtokového průřezu koryta vodního toku z důvodu upřesněných hodnot odtokových poměrů na
stoletou vodu.
Položkový soupis prací a dodávek č. 2 – JÁDROVÉ VRTÁNÍ – týká se rozšíření rozsahu jádrového
vrtání skrz železobetonové konstrukce z důvodu upřesnění dílenského projektu technologické
části.

Položkový soupis prací a dodávek č. 3 – POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – týká se rozšíření rozsahu
požárně bezpečnostního řešení.
Položkový soupis prací a dodávek č. 4 – REKONSTUKCE STARÉ BUDOVY – týká se rozšíření
rozsahu různých rekonstrukčních prací na stávající budově ČOV z důvodu skrytých překážek.

Položkový soupis prací a dodávek č. 5- ZATŘÍDĚNÍ A TĚŽITELNOST ZEMIN – SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE – STOKY A – týká se zatřídění horniny na trase A v ulici Dolní.

Položkový soupis prací a dodávek č. 6- ZRUŠENÍ A OBNOVA A VODOVODU – PŘÍLOŽ KE
KANALIZACI – týká se zrušení a obnově stávajícího vodovodu v ulici Dolní z důvodu vynucené
změny polohy trasy A splaškové kanalizace.
Položkový soupis prací a dodávek č. 7- KAMEROVÉ ZKOUŠKY – spočívá v požadavku na
provedení kamerové zkoušky potrubí kanalizace z důvodu zajištění důkazních prostředků
realizovaného stavu. Napojení kanalizační přípojky na hlavní řád od jednotlivých nemovitostí
bude realizovat vlastník nemovitosti, z důvodu případného porušení potrubí nebo vznikne-li jiný
delikt bude stav před napojením zaznamenán kamerovou zkouškou.
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2.

Popis prací

Práce nad rozsah díla:
K číslu 1)
Výkopové práce, zpevnění svahu a kamenná opěra koryta jsou vzhledem ke stoletým průtokovým
poměrům navýšeny o objem prací a materiálu.
K číslu 2)
Prostupy konstrukcemi pro vedení technologie a elektroinstalace je řízeno dílenskou dokumentací.
K číslu 3)
Doplnění požárně bezpečnostních prostředků stavby.
K číslu 4)
Různé stavební práce realizované dle potřeb vycházející ze skutečného stavu rekonstruovaného
objektu ČOV.
K číslu 5)
Změna zatřídění geologie při výkopových pracích.
K číslu 6)
Zajištění zdroje pitné vody k dotčeným nemovitostem zhotovením suchovodu a následným zrušením
a obnovením stávajícího vodovodního řadu.
K číslu 7)
Provedení kamerových zkoušek provede oprávněná osoba nebo organizace.
2.1

Původní řešení

K číslu 1)
V původním projekčním řešení návrhu úpravy potoka nebylo uvažováno s protizáplavovým
opatřením s možností stoleté vody.
K číslu 2)
Polohy jednotlivých technologických prostupů při napojení nové linky 3,4 na stávající budovu ČOV,
nelze předem určit s požadovanou přesností, dílenská dokumentace musela vznikat postupně
s realizovanými pracemi.
K číslu 3)
Z dodatečně doplněného protokolu PBŘ je patrné osazení dvou hydrantových skříní s požárním
rozvodem v každé budově ČOV. V položkovém rozpočtu není položka za zhotovení PBŘ obsažena a je
nutná pro vydání kolaudačního souhlasu.
K číslu 4)
Rozsah skrytých překážek nelze při rekonstrukcích naprosto detailně projekčně zachytit, respektive
předvídat. Jedná se o změnu vyvolanou stávajícím stavem a upravenou pro účely provozování
objektu.
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K číslu 5)
Projekční zatřídění horniny na trase A je třída 5.
K číslu 6)
Trasa A byla projekčně umístěná ve stávajícím podzemním elektrickém vedení 22 kW, vzhledem
k charakteru uspořádání ostatních inženýrských sítí nebyla přeložka možná. Došlo k dohodě o zrušení
a obnově stávajícího vodovodního řádu v části ulice Dolní.
K číslu 7)
Kamerové zkoušky nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a nejsou součástí díla.
2.2

Nové řešení

Práce nad rozsah díla:
K číslu 1)
Realizace změny spočívá ve vytvoření průřezu koryta vodního toku s ohledem na stoletou vodu.
Jedná se navýšení rozsahu zemních prací i s ohledem na zajištění přilehlého svahu a dále dotvoření
koryta kamennou rovnaninou s nutným přepadem nátoku stávajícího vodního toku.
K číslu 2)
Prostupy konstrukcemi pro vedení technologické a elektroinstalační části se provádí dodatečně
jádrově vrtanými pracemi, součástí je i zatěsnění prostupů proti prosakování kapalin.
K číslu 3)
Realizace změny spočívá v osazení dvou hydrantových skříní a přívodních rozvodů požární vody.
K číslu 4)
- Stávající budova obsahuje statické praskliny zděných konstrukcí, jedná se o obvodovou stěnu.
Realizace spočívá ve vytvoření drážek k nebo po prasklině konstrukce. Následně dojde
k cementovému prohozu a osazení konstrukční výztuže, dále k obnovení povrchu stěn malbou nebo
obkladem.
- Pro potřeby provozovatele se vytvořila betonová plocha u navážející jímky.
- Povrch stávající podlahy obsahuje dlažbu, která není vhodná pro pohyb kontejneru po její ploše,
došlo k jejímu odstranění a doplnění vhodnou reprofilační maltou.
K číslu 5)
Na trase A došlo ke upřesnění geologických poměrů dle skutečnosti, geolog zatřídil horninu tabulkově
označenou Třída 6. Je navržen postup strojního a ručního dolamování.
K číslu 6)
Se změnou polohy trasy A je nutno zrušit a obnovit stávající vodovodní řád včetně jejich přípojek. Je
navržen postup zajistit dodávku pitné vody přes rozvod suchovodu. Po dokončení prací na
splaškovém kanalizačním systému dojde k obnově vodovodního řádu včetně napojení přípojek
k dotčeným objektům.
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K číslu 7)
Provedení kamerové zkoušky se provádí monitorováním stavu a zaznamenávání technických
odchylek potrubí jako jsou ovalita a sklon. Součástí zkoušky je i proplach potrubí pro zjištění
případných závad.
2.3
Cenové porovnání
Výše uvedené změny mají dopad na navýšení ceny díla, veškeré položky jsou obsaženy v
dílčích soupisech výkonů, obsažených v Položkových soupisech prací a dodávek č. 1-7, které jsou
nedílnou součástí Změnového listu č. 8
3.

Závěr
Realizace výše uvedených změn je naprosto nezbytná pro zajištění zhotovení a provozu ČOV
a kanalizačních tras.
4.
Přílohy:

Schvalovací list změny č.8
Soupis neprovedených prací a dodávek a prací nad rozsah díla dle SOD – po kontrole TDI
Položkové soupisy prací a dodávek č. 1-7

Zhotovitel:
Společnost EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ + POHL + GEOSAN – ZDIBY

TDI:
SUDOP Project Plzeň a.s.
Jan Česal

Objednatel:
Obec Zdiby
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