
/

f/. Sí ty 4 Már 3/3 JČ. 383Dodatek

ke smlouvá č. 64 94 2 005 o provozování veřejných vodovodů 
a kanalizací a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým 
majetkem uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

Smluvní strany: 1) město Brno
sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1 
zastoupené primátorem RNDr. Petrem Duchoném 
IČO: 449 927 85 
(déle jen pronajímatel)

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

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

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

1) Splašková kanalizace v ul. Na klínku, Brno - Soběšice (zaústěna 
do ul. Na kovárně)

č. HIM: 13 679 
Název HIM: KR Soběšice

prumér: DN 300 
materiál: kamenina 
délka: 182,71 m 
4ks kanalizačních šachet

Navýšení pořizovací ceny o: 810.390,- Kč •r
i

2) Splašková kanalizace v ul.Kobylín, Brno - Sobééice (zaústěna do 
ul. Mokrohorské)

č. HIM: 13 679 
Název HIM: KR Soběšice

- průměr: DN 300
- materiál: kamenina
- délka: 67,02 m
- 2ks kanalizačních šachet

Navýšeni pořizovací ceny o: 658.670,- Kč v

3) Splašková a dešťová
kanalizace v ul. Drápelova, výtlačný 
Mokrohorské - Soběšice

ul. Mokrohorské, dešťová 
řad splaškových vod v ul.

kanalizace v

č. HIM: 13 679 
Název HIM: KR Soběšice

a) splašková kanalizace - ul. Mokrohorské, řad "gs"
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- průměr:
- materiál: kamenina
- délka: 250,18 m
- 10 ks šachet s poklopy

DN 300

b) splašková kanalizace - ul. Mokrohorská, řad "G3S"

- průměr: DN 300
- materiál: kamenina
- délka: 39,09 m
- 2 ks šachet

c) dešťová kanalizace v ul. Mokrohorská, řad "GDM

průměr: DN 400
materiál: TZR
délka: 47,66 m
3 ks šachet

- průměr: DN 300
- materiál: TZR
- délka: 126,93 m
- 3 ks šachet

d) dešťová kanalizace v ul. Drápelova, řad ”G2D"

- průměr: DN 400
- materiál: TZR
- délka: 119,65 m
- 3 ks šachet:

Navýšeni pořizovací ceny o:

4) Výtlačný řad splaškových vod v ul. Mokrohorská (do ul. Drápelova)

8,519.936,- Kč

č. HIM; 13 679
Název HIM: KR Soběšice

- průměr: DN 100
- materiál: litina
- délka: 200 m

c
128.996,- KčNavýšení pořizovací ceny o:

5) Prodloužení vodovodního řadu v ul. Melatín SobéŠice

č. HIM: 16 315 (nová stavba)
Název HIM: VR Soběšice

- průměr:DN 100
- materiál: tvárná litina
- délka 49,5 m

Cena celkem: 216.584,- Kč

6) Přípojka vody ke hřbitovu ul. Mokrohorská

č. HIM: 16 316 (nová stavba)
Název HIM: VR Soběšice

- průměr: DN 32
- materiál: rPE
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délka: 9 m

íCena celkem: 39.085,- Kč

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

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

V Brně dne Brněnské vodárny a kanalizace
akciová $nci<*cn08l

657 33 orno. hyoeéova 16
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