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Smluvní strany:

smluvních je oprávněn jednat vedoucí
veře ných služeb

Ve věcech technických je oprávněn jednat vedoucí
odboru technických sítí Magistrátu města Brna.

Ve věcech
odboru Magistrátu města Brna.
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Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
657 33 Brno. Hybešova 16
zastoupené předsedou představenstva
Xng. Miroslavem Nováčkem
IČO 46347275
(dále jen nájemce)
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I snlouvy se přílohou tohoto dodatkuV souladu s částí B, čl.

tik tualizuje
příloha č. 5 smlouvy - Seznam investičních akci

o provozování veřejných vodovodů
souvisejících s pronajatým

a Brněnskými vodárnami
1994.
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Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

nichž každá smluvnístejnopisech, zDodatek je vyhotoven v šesti
strana obdrží tři.
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JUDr. Dagmar Lastovecká
primátorka města Brna



P Ř t I. O H A č. 5

SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ 
pro rok 1996

smlouvy o provozování veřejných vodovodů a kanalizací 
a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem

uzavřená mezi
i

městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s.

fin. objemNaze v i nve s t .i ce

Stavební akce rozestavěné BVK

1 000ČOV Modříce TV.stavba

1 500ÚV Pisárky
< -

48 000RKS D'

13 900Vodárenský dispečink

900Rekonstrukce stoky F

4 700Rekonstrukce vodovodu Sobéšická

13 000Kanalizace Hrnčířská

85 000rozestavěné celkem (tis. Kč)

Stavební akce k zahájení

4 100Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Luzná

16 500Rekonstrukce kanalizace Selská

3 000Rekonstrukce vodovodu Veslařská

9 100Rekonstrukce kanalizace Třískalova

500Rekonstrukce vodovodu Dukelské

3 000Kana!izace Mozolky

4 900ChrliceVodovod Modříce

300Kanalizace a vodovod Kamenná čtvrť

900Kamenný vrch - redukční šachta

2 500Královo PoleVodovod Lesná

1 000Pravobřežní sběrač Rakovec

45 800zahajované celkem (tis. Kč)
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fin. objem.'Józev investice

Stavební akce k zahájení, vyplývající z nájemní smlouvy s BVK

0Bože LechovaRekonstrukce ČS Kostel.zmol a a zesílení vod.

3 500Dobudování sociálního zázemí Písařky
4

0ZabezpeCovací zařízení vodárenských objektů

1 200Dochlorovací stanice Kaštanová

1 300Rekonstrukce trafostanice Březová

800Redukční šachta T.íáeA

0Vodojem Řečkovice - regulace hladiny

0F. lek trička polarizovaná drenáž Presl ova

0Rekonstrukce vodovodu Bosonohy II. stavba

0Rekonstrukce kanalizační čerpací stanice Kuřím

0Komunikace k vodojemu Kníničky

0Rekonstrukce rozvadččů a automatiky ČS

0retenčních nádržíMČření a ovládání

200Rekonstrukce vrtu HV 1 Březová

5 600Rekonstrukce armatur a strojů v ČS

0břez. vodovoduMoření přítoku z I.

0Rekonstrukce vodovodu Čivotského

0Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Bánskobystrická

7 000geom. piány, výkupyPříprava staveb.

0Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Líšeňská

16 100celkem (tis. Kč)

146 900stavební akce úhrnem (tis. Kč)
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