
PŘÍLOHA 6.1.a SMLOUVY

STANDARDY POSKYTOVANÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH SLUŽEB

SMLUVNÍ STRANY:

setídlemDmrd^kánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, IČO 44992785, zastoupené RNDr. 

Petrem Duchoněm, primátorem města Brna (”Město”);

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v „ , T
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, ICO 46347275, zastoupené Ing. 
Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva, subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského 

soudu v Bmě, oddíl B, vložka 783 (”BVK ).

Smluvní strany se dohodly na následujících standardech poskytovám vodohospodářských 

služeb. Tyto vycházejí z obecně platných předpisů a dále následujících dokumentu, podle 

kterých je zajišťován provoz vodohospodářské infrastruktury.

Provozní standardy

• Provozní řád vodovodního systému Města Brna
• Provozní řád Březovských vodovodů o
• Provozní řády VOV - úpravny vody Švařec, přivaděče a jednotlivých objektů VOV

• Provozní řády vodojemů a akumulačních nádrží
• Provozní řády čerpacích stanic ,
• Provozní řád vodovodní sítě Města Brna , uložené ve sdružených trasách městských

vedení technického vybavení (kolektorech)

• Kanalizační řád Města Brna
• Provozní řád pro kanalizační síť Města Brna
• Povodňový plán
• Manipulační řád pro retenční nádrž ^ . .
• Odběr a rozbor vzorků pitné vody v četnosti a rozsahu podle vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví č. 376/2000 Sb., na rozvodném systému brněnského vodovodu v místech 
stanovených “rozhodnutím” Městského hygienika v Bmě, zn. 240,3914-212.212/01-I/l-Pe 

ze dne 24. 8. 2001) podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
• Plán odběrů vzorků odpadních vod a povrchových kalů (pro kalendářní rok) ^
• Plán havarijních opatření pro případy havarijního znečištění nebo náhlé ohrození kvality 

surové vody ve zdroji pro úpravnu pitné vody Bmo-Pisárky
• Technologický postup při opravě poruch a havárií na kanalizační síti
• Program odpadového hospodářství Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
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Vodovodní standardy - pravidla pro výstavbu vodovodu 
Kanalizační standardy - pravidla pro výstavbu kanalizací«

Směrnice pro zřizování vodovodních a kanalizačních přípojek 
Směrnice pro zřizování, přejímání a evidencí vodovodních přípojek 
Směrnice o postupu vyjadřování k akcím 
Standardy zákaznických služeb
Standardní postup pro vymáhání pohledávek z obchodního styku

A

Příloha 6.1 ,a je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží Město a tří BVK.

V Brně dne 13 -03- 2003 

Za Statutární město Brno:
V Brně dne 

Za Brněnské vodárny a kanalizace,a.s.:
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Jng. Miroslav Nováček 
předseda představenstva

ířTFěxrDučnon
primátor
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