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Dne:  

15.3.2018 
 

Předmět: 

Obecní dům Ďáblice - vyjádření ke změnovému listu č. 20 Změna elektro část 1. – silnoproud    
 

Změnový list se skládá z níže uvedených částí. 

 

A. Rozvaděče RP a změny v ER1 a ER 

Po zahájení prací profesí elektro bylo zjištěno, že energetická koncepce objektu, navržená v PD,  

neodpovídá stávajícím požadavkům PRE, a.s. 31.3.2017 došlo ke zrušení sazby C45d k 31.3.2017 a byla 

zavedena nová sazba C46d – dvoutarifová sazba s operativní řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 

20-ti hodin. Bylo nezbytné z hlediska hospodárnosti projekt změnit a přizpůsobit novým požadavkům PRE. 

Tyto byly stanoveny na základě nového cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. 8 ze dne 

25.11.2016. Na základě výše uvedených skutečností bylo nezbytné zcela přepracovat projektovou 

dokumentaci části silnoproudé elektroinstalace včetně výkazu výměr jako podkladu pro ocenění 

Zhotovitelem. S touto částí změnového listu souhlasíme.  

 

B. Prodloužená délka kabelů do 16 mm2  

Část tohoto změnového listu souvisí s částí A, zvětšená výměra kabeláže byla zahrnuta do přepracované 

PD. Dále souvisí s upřesněním umístění rozvaděčů po dohodě s projektantem a dále pak reflektuje 

skutečné provedení na stavbě – skutečná výměra kabelů oproti předpokladu v PD. S touto částí změnového 

listu souhlasíme.  

 

C. Změna EPS 

Upřesněno na základě požadavků zástupce Hasičského záchranného sboru při kontrolní prohlídce. Bylo 

nutné zvětšit počet čidel a sirén vzhledem k členitosti stropů v objektu. Navržený počet čidel a sirén nebyl 

dostatečný. K této části ZL nemáme připomínky.  

 

D. Přesun sirény EZS 

Požadavek zástupce Hasičského záchranného sboru při kontrolní prohlídce. Bez připomínek z naší strany.  

 

 

 



 

E. Změny vedení – Společenský sál 

Jedná se doplnění slaboproudých rozvodů a prvků dle aktuálních požadavků audio a videotechniky, dále 

navýšení kabeláže po upřesnění tras rozvodů a další drobná doplnění dle aktuálních požadavků interiéru. 

K této části ZL nemáme žádné připomínky.  

 

F. Chybějící prvky v původním rozpočtu 

V průběhu výstavby Zhotovitel avizoval některé chybějící položky ve výkazu výměr. Soupis těchto položek 

byl po jejich celkové sumarizaci odsouhlasen GP. Tato část ZL z naší strany bez připomínek.  

 

G. Drobné změny – připojení drobných změn, vybavení, řešení interiéru atd.  

Jedná se o přípočty a odpočty elektroinstalace související s upřesňováním provedení interiéru, drobných 

dispozičních změn atd. Nemáme připomínky.  

 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

Ing. Marek Raška 

technický dozor  


