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č. 274Dodatek

provozování veřejných vodovodů 
souvisejících s pronajatým 

a Brněnskými vodárnami

64 94 2 005 
a o poskytování 

uzavřené mezi

ke smlouvě c. 
a kanalizací 
majetkem
a kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

o
služeb 

méstem Brnem

smluvní strany: 1) město Brno
Dominikánské nám. 1sídlem v Brně, 

zastoupené primátorem RNDr. 
IČO: 449 927 85 
{dále jen pronajímatel)

Petrem Duchoněm

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

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

a. s.

Pronajímatel v souladu s částí A, 61, VI.3. smlouvy ze dne 6.6.1994 
přenechává nájemci do nájmu a k provozování následující majetek 

v Brně

Kanalizace splašková a dešťové -

1) Dešťová a splašková kanalizace 
č. HIM: 14 064 (nová stavba)
a) splašková kanalizace

- průměr: DN 300
- materiál: PVC - Tipciifo
- délka: 760 m

b) dešťová kanalizace
- průměr: DN 300
- materiál: PVC - Pipelife
- délka: 229 m

Útěchov u Brna 

- lokalita Bažinky, Útěchov

Cena celkem: 3,824.042,-Kč

2) Splašková kanalizace - ul. Adamovská, 
V koutku, Mladá, Boří k ČS 1 

HIM: 14 065 (nová stavba) 
a) splašková kanalizace

- průměr: DN 300
- materiál: PVC - Pipeiife
- délka: 1.533 m

Chlumy, Doubí, Včelařská,

c.

Cena celkem: 5,932.155,-Kč

3) splašková kanalizace - ul. Chlumy k ČS 2, Deštná 
HIM: 14 066 (nová stavba) 

a) splašková kanalizace
- průměr: DN 300
- materiál: PVC - Pipeiife
- délka: 491,92 m - ul. Chlumy
- délka: 176,57 m - ul. Deštná

Cena celkem: 3,904.479,90,-Kč

c.



4) Dešťové kanalizace - ul. Boří
č. HIM: 14 067 (nová stavba)

- průměr: DN 600, délka : 62,45 m
DN 500, délka: 182,04 m
DN 300, délka: 238,33 m

- průměr: DN 300, délka: 79,16 m
- materiál: PVC - Pipelife

řad A

řad A-l

Cena celkem: 3,990.524,-Kč

Celková cena stavby: 17,651.201,-Kč

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

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