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DODATEK č. 297

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9.8. 1999, ve znění dodatků
(dále Smlouva)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika 

zastoupené: Richardem Svobodou, primátorem města Brna 

IČ: 44992785 
(dále Město)

a
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 
se sídlem: Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika 

zastoupené: Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva 

IČ:46347275
subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., 
vložka 783 

(dále BVK)
I.

Smluvní strany se dohodly, že znění odstavců 1.1 a 1.2 přílohy č. 6 uvedené smlouvy 

se zruší a bude nahrazeno jeho úplným novým zněním:

1.1 „Služby spojené s dodávkami vodv“ jsou souborem činností k zajištění 
dodávky pitné vody v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, 
a to zejména se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 

předpisů, vládním nařízení o přípustném znečištění vod a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy, rozhodnutím správních úřadů a v souladu s Podmínkami dodávky 

vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a vypouštění odpadních vod kanalizací 
pro veřejnou potřebu (dále jen Podmínky), jejichž znění, platné od 13. 3. 2003, tvoří část 
přílohy č. 6. Podmínky se BVK zavazuje aktualizovat vždy tak, aby byly v souladu 
splatnými zákony a předpisy České republiky a jejich praktickým použitím. BVK je navíc 

oprávněna tyto Podmínky upravovat v rozsahu nutném pro plnění skutečných potřeb 
vznikajících v každodenním provozu vodárenských a kanalizačních zařízení. BVK se 

zavazuje předpokládané změny Podmínek předem Městu písemně oznámit s tím, že 

v oznámení uvede podrobný popis změn příslušných právních předpisů a změn 
Podmínek. BVK se zavazuje tyto Podmínky městu poskytnout bez zbytečného odkladu 

po takovéto aktualizaci či úpravě. Tyto Podmínky budou nedílnou součástí smluv 

na dodávku pitné vody, uzavřených s konečnými spotřebiteli.

1.2. „Služby spojené s odpadními vodami“ jsou souborem činností za účelem 
odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod a nakládání s vyprodukovaným kalem 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, a to zejména se 
zákonem č. 274/2004 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění
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pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vládním 
nařízením o přípustném znečištění vod a dalšími obecně závaznými právními předpisy, 
rozhodnutím správním úřadů a v souladu s Podmínkami, jejichž znění, platné 
od 13. 3. 2003, tvoří část přílohy č. 6. Podmínky se BVK zavazuje aktualizovat vždy tak, 
aby byly v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a jejich 

praktickým použitím. BVK je navíc oprávněna tyto Podmínky upravovat v rozsahu nutném 

pro plnění skutečných potřeb vznikajících v každodenním provozu vodárenských 
a kanalizačních zařízení. BVK se zavazuje předpokládané změny Podmínek předem Městu 

písemně oznámit s tím, že v oznámení uvede podrobný popis změn příslušných právních 

předpisů a změn Podmínek. BVK se zavazuje tyto Podmínky městu poskytnout 
bez zbytečného odkladu po takovéto aktualizaci či úpravě. Tyto aktualizované Podmínky 

budou nedílnou součástí smluv na odkanalizování, uzavřených s konečnými spotřebiteli.

n.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží Město a tři BVK.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, není 
uzavřen v tísni za nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Doložka
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů
Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R4/106 dne 9. 6. 2005.
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Ing. Antonín Kremp7 

vedoucí Odboru technických sítí MMB 

pověřen podpisem R4/106. RMB

”7 Ing. Miroslav Nováček 

předseda představenstva 

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.


