
D o d a t e k l. 410 (&. tyt- OOS~ 4*)

ke smlouvě č. 64 94 2 005 "o provozováni veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytovaní 
služeb souvisejících s pronajatým majetkem1' uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými 

vodárnami a kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

Město Brno
zastoupené primátorem města Bma 

RNDr. Petrem Duch oněm 

IČO 44992785 
(dále jen pronajímatel)

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

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
657 33 Brno, Hybesova 16 
zastoupené předsedou představenstva 

Ing. Miroslavem Nováčkem 

IČO 46347275 
(dále jen nájemce)

Pronajímatel v souladu s části A, cl. VI.3 smlouvy ze 

nájmu a k provozování tyto stavby:

Smluvní strany: i)

2)

dne 6.6,1994 přenechává nájemci do

nro t—* TW ^ ul- Sťonnfair*. WBvrtrc, L tt»P»
' vjajetek nabylo Město Brno darovací smlouvou č. 2 7 00 5 69! od fy. IMPERA styl, a.s. 

č HTM: 16 324

a) Kanalizace splašková pro 

Brno-Bystrc, I. etapa

terasové bytové domy AI, A2 ul. Šťouračova,

materiál: kamenina 
průměr: DN 300 

délka: 168,45 m 
počet šachet: $ ks 
umístění: p.č. 7190/58, k.ú. Bystrc

Technicky dodi.% '

Šťouračova,terasové bytové domy AI, A2 ut.b) Kanalizace dešťová pro 
Brno-Bystrc, I. etapa

Techmckv popis: materiál: železobetonová trouba TZR 

průměr: DN300 
délka: 170,86 m
počet šachet 8 ks, z toho 1 ks spádiste 

umístění' p.č. 7190/58, k.ú. Bystrc

Cena stavby: 578 675,-Kč



2) Veřejná přípojka splašková pro terasový bvtovv dům A1+A2 ul. Šťouračova.
Brnn-Bvslrr
č.HIM. 16 325

materiál: kamenina
průměr: DN 200

délka: 25,7 m
počet šachet 2 ks
umístěni: p č. 7190/58, k.ú. Bystrc

Technický vodíš'

Cena stavby: 43.645,-Kč

terasový hvtovv dům AHA2 ul. Šťouracova.3) Veřejná přípojka dešťová pro
Brno-Bystrc
č.HIM: 16 326

materiál: kamenina
průměr: DM 200
délka: 34,93 m
počet šachet 2 ks
umístění; p.Č. 7190/58, k.ú Bystrc

Technicky dodís:

l

Cena stavby: 51.490,- Kč

e:

Dodatek nabývá účinností dnem podpisu oběma smluvními stranami

nichž každá smluvní strana obdrží tri vyhotovení.Dodatekje vyhotoven v Šesti stejnopisech, z

23. 10. 2000V Brně dne 27- ÍO Z.000 V Brně dne


