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Z fs. <rý čDodatek č. 464

ke smlouvě č. 64 94 2 005 "o provozováni veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytování služeb 

souvisejících s pronajatým majetkem uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a s. dne 6.6.1994

Smluvní strany: 1) Město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1' 
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 35 Brno, Hybešova 16 

zastoupené předsedou představenstva 

Ing. Miroslavem Nováčkem 

IČO 46347275 

(dále jen nájemce)

\

Pronajimatel v souladu $ části A, čl. VI.3. smlouvy ze dne 6.6 1994 přenechává nájemci do nájmu a 

k provozováni následující majetek v Brně

1) Splašková a dešťová kanalizace ul> Buková, Brno - Žeběthi (1. Části
Stavba byla realizována městskou částí Brno - Žebětn 

c, HIM: 12 163 

Název HIM: KR Žebětín 

a) Splašková kanalizace 

průměr; DN 300 

materiál: kamenina 

délka 127,03 m 

počet revizních šachet: 8 ks

i

b) Dešťová kanalizace 

průměr: DN 500 

materiál: TZR 

délka: 41,57 m 

počet revizních šachet 4 ks 

Navýšení pořizovací ceny o: 1. 588.851,- Kč



2) Splašková a dešťová kanalizace - část Knvánkova nám. a ul. Risova. _Bcrto_- Žebetín fllt. 
et./2. čásO 

č. HIM: 12 163 

Název HIM: KR Žebětin 

a) Splašková kanalizace 

průměr DN 300 

materiál: kamenina 

délka: 295,64 m 

počet revizních Šachet: 14 ks

b) Dešťová kanalizace
bl) průměr: DN 1000 

materiál* železobeton 

délka: 220,66 m

b2) průměr: DN 400 

mateřiáJ: kamenina 

délka: 52,67 m<

b3) průměr. DN 400 

materiál kamenina 

délka. 8,21 m

b4) průměr DN 300 

materiál: kamenina 

délka 11,81 m
počet revizních šachet celkem 13 ks 

Navýšení pořizovací ceny o: 10,594.487,- KČ

3) Splašková a dešťová kanalizace v OS Padělky (část h1. Pod konceml. Brno - Žcbétín 

t HIM: 12 163 

Název HIM: KR Žebetín 

a) Splašková kanalizace 

al) křižovatka u potoka 

průměr DN 300 

materiál: kamenina 

délka: 9,3 m
počet revizních šachet: 1 ks

t

a2) křižovatka ul. Pod kopcem a Lavičky 

průměr DN 300 

materiál: kamenina 

délka. 14.81 m 

počet revizních šachet 2 ks

b) Dešťová kanalizace (křižovatka ul. Pod kopcem a Lavičky)



pnjměr. DN 300

materiál: kamenina
délka: 10,48 m
počet revizních šachet: 1 ks

Navýšení pořizovací ceny o: 416.610,' Kč

4) Splašková a dešťová kanalizace ul. Helencina. Brno - Žehělín - VI. etapa
Č. HIM: 12 163
Název H1M: KRŽebřtrn

a) Splašková kanalizace
průměr: DN 300

materiál: kamenina
délka: 112,47 m
počet revizních šachet. 5 ks

b) Dešťová kanalizace
průměr, DN 300
materiál: kamenina

délka: 58,09 m
počet revizních šachet 3 ks

Navýšení pořizovací ceny o: 1,401.619,- Kč

5) Splašková kanalizace ul. Pod kopcem. Brno - Žebétín - l.část
č. HIM: 12 163
Název HIMs KRŽebětfn

průměr: DN 300
matená): kamenina
délka: 81,51 m
počet revizních šachet 4ks

Navýšení pořizovací ceny oj 229.252,- Kč

Celková pořizovací cena pronajatého majetku: 14,230,819,- Kč
(

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrži tři
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