
(c. 6>iVk ZOCS-ZZu)Dodatek č. 224

provokován i veřejných vodovodů 
souvisejících s pronajatým 

a Brněnskými vodárnami

ke smiouvě č. 
a kanalizací 
majetkem 
a kanalizacemi,

64 94 2 005 
a o poskytování služeb 

městem Brnem

o

uzavrene mezi
akciovou společností dne 6.6.1994

Smluvní strany: 1) město Brno
sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1
zastoupené primátorkou JUDr. Dagmar Lastoveckou
TČO: 449 927 85
(dále jer pronaj íraatel)

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

2) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
657 33 Brno, H>beSova 16 
zastoupené předsedou představeny Lva 
íng. Miroslavem Nováčkem 
TČO: 46347275 
(dále jen nájemce)

smlouvy ze dne 6.6.1994 
následuj ící maj e tek

či. VI.3. 
a k provozování

Pronajímatel v souladu s částí A, 
přenechává nájemci do nájmu 
v Brně

ul. Bří Křióků a jeho prodloužení na Palackého nám. 
zřízení čtyř nových vodovod. přípojek pro objekty UMC

Vodovod v listí 
včetně 
- Rečkoviec

Bří. Kričků a Palackého nám.i) Vodovod v ústí ul . 
HIM 13670<*

- průměr: DN U0
- mateří ál :
• celková délka: 145 m

608.777,-Kč

LPe

cena:

2) Vodovodní přípojka pro ÚMČ 
č. HIH 13666 (nová stavba)

Palackého nám, č. 11

DN 50průměr: 
materiál: RPe

3,8 m- délka veřejné části: 
55.819,-Kčcena:

3) Vodovodní přÍT>n-ikn pro bvr^wý dům - Palackého nán. č. 9a
č. HIM 13667 (nová stavba)

DN 50- průměr:
- materiál:
- délka veřejné části: 

40.671,-Kč

RPe
4,5 m

cena:

1



4) Vodovodní orípoika pro "SÝpfcu"
č. HTM 13668 (nová stavba)

Palackého nám č. 9

4
průměr: DN 50
materiál: RPe

-> délka veřejné Části: 4,5 m
- cena:

/
40.671,-Kč

5) Vodovodní_přípojka pro starv pivovar - Palackého nán. č. 9
č. HIM 13669 (nová stavba)

- průměr: DN 50
- materiál: RPe
- délka veřejné části: 1,0 m
- cena: 36.607,-Kč

Celková cena: 782.545,-Kč

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

stejnopisech, z nichž každá smluvníDodatek je vyhotoven v šesti
strana obdrží tři vyhotovení.

Bměrtské vodárny a kanalizace
akciová společnost

65733 Brno, HyDešova 16
V Brně dne 30- 6- 191£
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