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Drobné opravy a obvyklé fidriba nebytovych prostor

Pfijéitel: Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisarky, 603 00 Brno. Doruéovaci éislo 656 46
spoleénost zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Brné — oddil B. vloika 2463
te|.:543171111
k podpisu smlouvy oprévnén
osoba zmocnéna’ k jednéni l
osoba zmocnéné kjedna'ni a odpovédné za plnéni ustanoveni smlouvy

kontaktnl osoba ve vécech technickych:

1C0: 25508881
DIC: 0225508881

Vypfljéitel: Statutérni mésto Brno — Méstské policie Brno
Sidlo: Stefénikova 112/43, 602 00 Brno. Ponava
Statutémi mésto Brno
Dominikanské némésti 196/1.601 67 Brno - Brno-mésto

.
zastoupené feditelem
osoba zmocnéné k jednéni:

, . .
160: 44992785
DIC; CZ44992785

Drobné ograva

Za drobné opravy 5e povaiuji opravy nebytového prostoru a jeho vnitFniho vybaveni. pokud je toto
vybaveni souéésti nebytového prostoru a je ve vlastnictvi pfljéitele, a to podle vécného vymezeni
nebo podle vyée nékladu.

(1) Podle vécného vymezeni se za drobné opravy povaiuji tyto opravy a vyimény:
a) opravy jednotlivych vrchnich éésti podlah, VS/mény pram] a liét
b) opravy jednotlich éésti oken a dvefi a jejich souéésti a vymény zémkfi, kovéni, klik, rolet
a 2aluzii
c) vymény vypinaéfl. zésuvek. osvétlovacich téles
d) opravy uzaviracich armatur na rozvodech vody, Wmény sifonfl.

(2) Za drobné opravy se déle povaiuji opravy vodovodnich vymkfl, misicich baterii, sprch,
ohfivaéfl vody. umyvadel, vylevek, WC mis, pisoérfl, splachovaéfl.

(3) Za drobné opravy se povaiuji rovnéi vymény drobnYch souéésti pfedmétu uvedenYch
v odstavci 2.

(4) Podle vyée nékladu se za drobné opravy povaiuji daléi opravy nebytovych prostor a
souvisejiciho vybaveni a vymény souéésti jednotlivych pfedmétfl pfedmétu vypfljéky, které nejsou
uvedeny v odstavcich 1 a 2, jestliie néklad na jednu opravu nepfeséhne ééstku 3.000.- Ké (slovy
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tfitisice korun éeskych). Provédi-Ii se na téie véci nékolik oprav, které spolu souviseji a éasove
na sebe navazuji, je rozhodujici souéet nékladu na SOUVisejiCl opravy.

Béiné L'Idriba

Béinou Udribou pfedmétu vypfljéky je udriovéni a éiéténi pfedmétu vypfljéky, které se pfpvvajdi'
obvykle pfi deléim uiivéni pfedmétu Wpfljéky. Jsou jimi zejména pravidelné prohlidky a custenl
nésledujicich pfedmétfl:

o vodovodnich vytokfl, misicich baterii, ohfivaéu vody. umyvadel, vylevek, splachovaéu, WC
mis, pisoért‘l, klimatizaénich jednotek, ialuzh’.

Béinou L‘Jdrz'bou je déle napF. malovéni véetné opravy omitek a néslednéhvo Uklidu, éiéEéni po'd[ah
véetné podlahOVS/ch krytin, obklada stén. éiéténi zanesenych OdpadU az ke stoupacce. natery
vnitfnich dvefi, vymény zémku apod.
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