
(í: 2. ees- iss)č. 253Dodatek

64 94 2 005 "o provozováni veřejných vodovodů
poskytování služeb souvisejících s pronajatým

* méstem Brnem a Brněnskými vodárnami
akciovou společnosti dne 6.6.1994

ke smlouvě
a kanalizací a o
majetkem" uzavřené mezi
a kanalizacemi,

Smluvní strany: 1) město Brno
zastoupené primátorkou města Brna
JUDr . Dagmar l,astoveckou
IČO 44992785
(dále jen pronajímatel)

Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
657 33 Brno, Hybešova 16
zastoupené předsedou představenstva
Tng. Miroslavem Nováčkem
IČO 46347275
(dále jen nájemce)

2)

i

smlouvy ze dne 6.6.1994Pronajimatel v souladu s částí A,
přenechává nájemci do nájmu a k provozování tyto stavby:

cl. VI.3

1) Svitavská radiála - Ponávka IV
č. HIM: 12 863

Tcchni. ekv do&ís :

obj. 0300 - napojení stoky
- napojení stávající kanalizace DN 600 novým kameninovým potrubím

DN 800, vč. komory kříženi se starým korytem Ponávky a vč.
napoj ovací lomové šachty z KSB

obj. 0400 - úprava starého koryta Ponávky
- staré betonové koryto vystrojeno kruhovým betonovým profilem

DN 2000
- šachty Š7, Š8, $9 na starém korytě
- zrušeni odlehěovací komory a náhonu do retenční nádrže

úsek Š9-Š10: rekonstrukce starého koryta Ponávky v celkové
délce 188,83 m, spodní polovina stoky vystrojena
keramickými segmenty,
skiolaminutovými dílci,
šachta u Š10 a oprava dvou stávajících

<

horní polovina obložena
realizována nová vstupní

koryta Ponávky v celkové
polovina stoky obložena

polovinu tvoří

úsek Š0-Š6: rekonstrukce starého
délce 489 m, spodní
keramickými segmenty, horní
sklolaminátovýni segmenty

41,206.133.24 KčNavýšení pořizovací ceny o:
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Kř ížkovského2) Kaprová stoka "B*
č. HIM; 12 523

Technický popís:

0212 - kmenové stoka v úseku § 15 - Š 26obj .
(na ul . Bauerové od 5. braný BVV po DPmB)
- propoje původních stok a přípojek na novou stoku, 

vložení nových revizních šachet

Navýšení pořizovací ceny o: 3,202.394,17 Kč

3) Splašková kanalizace ul. Tumaftanova 
č. HIM: i 3 918

materiál: kamen i na 
profil: DN 300 
délka:
počet typových šachet: 15 ks

Technicky dodís:

580 m

Cena stavby: 2,877.742,40 Kč

Mokrá Hora4) Kana li sběrač - propojeni Jehnice
HIM: 13 919e.

Technicky dodís:

- od Š47 po Š48 je kanalizace provedena v délce 29,1 m. materiál 
kamen i na DN 300

- vstupní šachta
z prostého betonu o rozměrech 3,3 v 2,4 m

- vlast, štola: podkov itý tvar, rozměry 1,8 x
otevřeného koryta (R * 200 mm) proveden

štolového úseku Š48 - atypická, monolitická,

1,5 m, dl. 311,88 m
ve štole je podél 
průchozí chodník šířky 620 mm 
ve vzdálenosti 173,58 m od vstupu je provedena neprůlezná 
větrací šachta Š49 (nahoře zakončena větracím komínem)

- koncová šachta štoly je monolitická o rozměrech 3,3 x 2,4 m
III. etapu do Š52 je provedeno protlakem ocelové

potrubí HOBAS DN 400,
propoceni na 
chrání čky DN 1000, 
v délce 22,5 m

jc uloženov mz

Cena stavby: 12,610.414,-Kč

5) Splašková kanalizace ul. Klimešova 
č. HIM: 13 924

Technicky oonis:

- úsek $0 Š4: obetonovaná kamtnina DN 400, délka 113 ra 
úsek Š4 -Š47: obetonovaná kamenina DN 300, délka 944 m

Cena stavby: 7,185.482,-Kč
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6) Splažltnvf a dešťová IchtihI izace ul. BJanenská a Ořešfnská
c. HIM: 13 923

Technická nouis:

- kanal izace splašková (větev A) :

- kanalizace dešiová (větev A) :

obetonovaná kameni na
délka 589 m, šachty Š1 - Š19
železobetonové trouby, celková
délka 577,9 m - z toho:
DN 800 - dl. 81.7 n
DN 600 - dl. 128,6 m
DN 500 - dl. 58,3 m
DN 400 - dl. 309,3 m

DN 400,i

Cena stavby: 8,553.760,-KČ

Celková cena předávaných staveb: 75,635.925,81 KČ

Dodatek je vyhotoven v Šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní
strana obdrží tři .

nabývá účinností dnem podpisu oběma smluvnímiTento dodatek
stranami.

V ftrně dnerné dne

Brněnské vodárny a kanalizaceO*

r
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