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I Dodatek č. 369

ke smlouvě č. 64 94 2 005 "o provozováni veřejných vodovodu 
a kanalizací a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým 
majetkem'1 uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

Smluvní strany: 1) město Brno
zastoupené primátorem města Brna
RNDr. Petrem Duchoněm
IČO 44992785
(dále jen pronajimatel)

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat vedoucí 
Odboru technických sítí 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 části A, čl. VI.3 smlouvy ze dne 6.6.1994 
přenechává nájemci do nájmu a k provozování následující majetek:

1) Rekonstrukce kanalizace ul. Helceletova
č. stavby: 130/835 
č. HIM: 05 839

Technický dooís• materiál: obetonovaná kamenina
profil: DN 1000(800)/1600
délka: 22,29 m
úsek: Šachta - šachta $>2

Navýšení pořizovací ceny č. HIM 05 839 o: 2,348.721,-Kč

2) Redukční šachta Prokof.ievova
č. stavby: 150/674 
č. HIM: 14 740

Technicky popis:
Redukční šachta na ul. Prokofjevova je vybudována pro snížení 
vysokých hydrodynamických tlaků v dolní části sídliště 
Brno-Konoutovice, v ul. Potocká - Šárka, na stávajícím vodovodním 
řadu DN 200

Pořizovací cena č. HIM 14 740: 162.400,-KČ
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3) Propo.iení vodovodu na ul, Potockou. Brno 
č. stavby: 150/674 

HIM: 11 431

Kohoutovice

c.

t Technicky ooois:

- propojení vodovodu u MŠ Prokofjevová: propoj potrubí DN 150 dvou 
tlakových pásem za stávající redukční Šachtou

- rekonstrukce vodovodu ul. Návrší svobody. Kopaniny a Výletní: 
osazen: nového hydrantu a šoupátka v prostoru ul. Návrší svobody 
a ul. Kopaniny, osazení sekčního šoupátka a podzemního hydrantu 
v prostoru ulice Výletní a Návrší svobody

Navýšení pořizovací ceny č. HIM 11 431 o; 741.721,-Kč

4) Splašková kanalizace Brno - OřeŠin
č. stavby: 9501 
č. HIM: 33 120

i

Technický popis:
ul. Tihůvka - kamenina, ON 300, délka 225,47 13 k$ Šachet
ul. Odlehlá - kamenina, ON 300, délka 270,20 m, 7 ks šachet
ul. Drozdí - kamenina, DN 300, délka 162,69 m, 5 ks šachet
ul. U zvoničky - kamenina, ON 300, délka 116,26 m, 6 ks Šachet
ul . Ronovská - kamenina, DN 300, délka 73,76 m, 5 ks šachet 
ul. Jasná - kamenina, ON 300, délka 185,08 m, 6 ks Šachet 
ul . Příhon - kamenina, DN 300, délka 94,32 m, 2 ks šachet

výtlak z přečerpávací stanice splašků z PE 100 
ul . Drozdi - délka 162,69 rn 
ul. U zvoničky - délka 73,21 m

Pořizovací cena Č. HIM: 13 120: 6,289,513,-Kč
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5) Rekonstrukce kanalizačního sběrače ul. Kamenomlýnská
č. stavby: 130/574 
č. HIM: 05 861

Technicky ooois:

rekonstrukce kanalizačního sběrače BIO v úseku od soutokové 
komory na ul, Kamenomlýnské po křižovatku ul. Bráfova a Jana 
Nečase, kamenina, DN 1750(600)/2065, délka 658,8 m

propojovací stoka mez> sběrači BIO 
Nečase a ul. Bráfova, kamenina, DN 2000(600)/196G, dl. 20,3 m

Bil v křižovatce ul. Jana

3 ks revizních šachet

Navýšen' pořizovací ceny č. HIN 05 861 o: 17,933.592,-KČ
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6) Rekonstrukce kanalizace ul. Komenského
č. stavby: 130/668
č. HIK; 05 796

Technicky oodís:

- úsek mezi ul. Banskobystrické-Sibiřská: kamenina, Dří 400, délka
101,28 m

- úsek mezi ul. Sibiřská-01lánského; kamenina, DN 300, délka 101 m
- 4 ks revizních šachet

Navýšeni pořizovací ceny č. H1M 05 796 o: 3,432.518,-Kč

Celková pořizovací cena pronajatého majetku; 30,908.465,-Kč

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven v Šesti stejnopisech, 2 nichž každé smluvni
strana obdrží tři.

V Brně dne 30. //$$$V Brně dne 26 { 'lůOV

Brněnská vodárny * kanalizace
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