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Stavba : Smlouva o dílo: 

ze dne: 25.03.2021 
SPORTOVNI HALA LYSA NAD LABEM 

či VZ: _ Z20g9“046502 

ZMÉNOVÝ LIST změny závazku č. ZL 4 

Ołfiędnatęlz Město Lysá nad Labem
ì 

Husovo nám. 23l'1 Lysá nad Labem 

Zhotovitel: POHL cz, a.s. 

Na Pomezí 2483 Roztoky 

odesláno I předáno 
poštou poslem maľem osofnè

I 

Název části staçb 
- , S001.D.1.1 Architektonicko stavební řešení; PD "nové" požárně 

. 

dotcene změnou 
bezpečnostní řešení v - v v » 2 

(včetně cisla S0 či PS) Mestsky urad Lysa nad Labe 

odkazy: 
_ 

ga- specifikaci. 
_ 

_' _ ' ' '_' 
Došlo: 2022-06-01 13:28:18

L 

na výkresy; 
_ _ __ __ _ "__ _ _ 

MU|.NL'0M|›"44537›"2Ú22 

narozp. podkiady: __pflloha č._1 Listů; 1 Přlloh: 1 _ 

ıııllıllıııııııılıılıılılıllııııııılılııııl.ıııı 

l 

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny: 
'“"Q°"2°22 

Švznik Zl. Z důvodu Vyžádané změny PBŘ, ve smyslu provozu sportovni haly, tak aby došlo k bezpecnému navýšení 

użitných kapacit. ZL řeší především doplnění PSV elektro řemesel: EPS; PCO; ERO. Dále doplňuje přirozené 
odvětrání ZOKT. Značná část použitých materiálů musi nové plnit přísnější parametry PBŘ. především interiérové 

dveře, nárazové obložení, sportovni podlaha atp. Změny se dotýkají jiného řešení povlakových kıytin a některých 

ìvyrıucených stavebních úprav.

X 
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové 

podklady : 

` 

Ce"°ˇ3g§Í|dÍı bez 16 093 u16,14,- Kč 

l Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : 

I 

Navrhovaně prodloužení lhůty dokončení dila: 

16 093 016,- Kč NE 

(bez DPH) 

Technickou a věcnou s - rávnost: Technickou :věcnou správnost: 

Odsouhlasil nický dozor stavebníka (T S): 

' 

Odsouhlasil generální projektant (GP) 

Břetislav Na ik 
_ 

lng. Jiří Slánský 

Datum: 16.05.2022 Datum: 16.05.2022 
I 

Předal: Odsouhlasil za investora: 
' 

zl 

za zhotovitele Město Lysá nad Labem 

Richard Lomoga lng. Karel Havlíček 

Romana Fischerová 

16.05.2022 Datum: 16.05.2022
\ 

Datüml 

Tento zmënový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě O dílo ainebo k fakturaci.


