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57 99 2 001.332

DODATEK č. 332

í smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších 

dodatků
k Nájemní a provozní

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno , ....
se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česka republika

toupené Richardem Svobodou, primátorem města Brna

IČ: 44992785 
bankovní spojení:

zas

č.ú.
VS: 57 99 2 002 02 

(dále Město)

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. v
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika
zastoupené Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

IČ' 46347275
subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

(dále BVK)

\

I.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto.

II.

1 Do bodu 1.1 se doplňuje definice pojmu Odpadní vody:
' přivedené Kanalizací Rekonstruovanou čistírnuna„Odpadní vody“ jsou vody 

odpadních vod

2 V článku 5. se doplňuje bod 5.16., který zní: ^
Smluvní strany se v souladu s odst. 3 § 8 zákona

zaiS ie ch “stění a likvidaci v souladu s vydaným; správními rozhodnutou; 

a ' v souladu se zákonem. Tato dohoda je platná po dobu, po kterou Rekonstruovaná 

čistírna odpadních vod bude vlastnictvím BVK.

č. 274/2001 Sb. v platném znění
Kanalizace

3. V «. Sankce - * P«>=« «. — * ***£SE» P«P*S

BVK i e oprávněno účtovat Městu smluvní pokutu ,
kdy Město znemožní BVK užívání pronajatého majetku dle této smlouvy ke sjednanému

ve v

účelu.
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Konkrétní výše smluv P^u“ /jojflJy

' Ročního plánu investic Města v následujícímstanovena v příloze 
získané ze zaplacených smluvních pokut do

kalendářním roce.

mění. Nové znění přílohy 6.1.b smlouvy je nedílnou součástí
4. příloha č. 6.1.b smlouvy se 

tohoto dodatku.

III.

dne 9. 8.1999, ve zněníí smlouvy č. 57992001 zeOstatní ujednání Nájemní a provozm .

• - •»—“* * * **•

sssesssssí —* -
poz

stvrzují svými podpisy.

Doložka
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi c.R4/132dne IR
Tento

2 X 04. 2006V Brně dne
V Brně dne 4 áÉflS ZUUf)

Bm&nské vodárny a kanalizace,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Odbor technických síti

ng-
/ předseda představenstva
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

ing. Anionm iy tnu
vedoucí Odboru techáických sítí MMB 

pověřen podpisem R4/132 RMB ;
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PŘÍLOHA 6.1.b. SMLOUVY

UKAZATELE PRO SLEDOVÁNÍ POSKYTOVANÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH 

SLUŽEB .

SMLUVNÍ STRANY:

Statutární město Brno v
se sídlem Dominikánské náiněstí 1, 601 67 Brno, Česka republika 

zastoupené Richardem Svobodou, primátorem města Brna 

IČ: 44992785 i 
bankovní spojení:

C.úl
VS: 57 99 2 002 02 

(dále Město)

a i
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. v
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika 
zastoupené Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

subjekt zapsaný u Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

I

(dále BVK)
783

dohodly, že kvalita poskytovaných vodohospodářských služeb bude
Smluvní strany se , , v,
sledována podle ukazatelů uvedených v této příloze.

Ukazatele kvality služeb budou pravidelně kontrolovány a revidovány. 

Plnění jednotlivých ukazatelů bude BVK předkládat Městu.

Popis jednotlivých ukazatelů:

Zabezpečení dodávky vody do Oblasti poskytování Vodohospodářských služeb

rssussrsftc ztsssz sss
oblasti.

BVK zajistí dostatečné množství vody do zásobované oblasti podle dostupné kapacity zdrojů 

a zařízení na její jímání, úpravu a distribuci.

BVK zajistí dodávku vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pro vnější požární účely v tomto 

rozsahu.

U1
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vodovodu pro veřejnou potřebu zajistí dodávku vody pro
možnostem vodovodních• Ze stávajících hydrantů . , , ,

požární účely v množství a tlaku, odpovídajícím kapacitním
zařízení a tlakovým poměrům na stávající vodovodní síti. garantovat

. Z hydrantů I. a II. stupně požární důležitosti a nadzemních hydrantu bude BVK garanta

možnost odběru vody pro požární účely přednostně. nevinno

• StaTrtÍobvytíSptabtné Íodovtdta attypttptaSzního řádu vodovodního 

. HvdrantStt stupně požární důležitosti jsou stanoveny BVK a projednány 

oSí StaÍrvten u BVK, kde jsou
a HZS Jihomoravského kraje má k dispozici data z GIS o umístěn těchto hydr .

. Nově budované nebo rekonstruované vodovodní rady nebudou slouží P J P
zabeznečení okolní zástavby jen v odůvodněných případech (napr. z důvodů menšího 
nrofilu řadu pro zajištění kvality vody nebo tam, kde je požární voda jiz zjištěna odjinud
SSta trS O bud/víd, p.0 k.Mý konkrétní pBp«d ronhod,.,. pn
vodoprávním projednání stavby.

na

Pro účely sledování tohoto ukazatele se výchozí kapacity zdrojů vody pro vodárenské účely 

stanoví takto:

300 l/s 

780 l/s
• I. březovský vodovod podzemní voda povolený odběr
• II. březovský vodovod podzemní voda průměrný povol, odběr

(v době zvýšení vydatnosti prameniště až do výše kapacity pnvadec )

• Úpravna vody Švařec
. Úpravna vody Pisárky (záložní zdroj - povrchová voda) 

max. krátkodobý výkon 

max. trvalý výkon
vodoprávně povolený odběr ze Svratky

studna
úprava povrchové vody 

povolený odběr průměrný

11501/s

670 Vs 
600 l/s 

700 l/s 

0,35 l/s 

0,5 l/s 

5,0 l/s 

6,6 l/s

• Chochola
• Jelenice
• odběr z Adamova

maximum

Kvalita pitné vodyU2

platným normám a předpisům pro pitnou vodu v CR.

o Akreditaci' vízsí ake^^Aetó1^.lSSsb!>S&ií pozdějších předpisů, 

2L£ za6předcházející

kalendářní rok.

Nezávislá kontrola kvality vody ve vodovodním systému je^ zajištěna ze 

č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, orgánem ochrany verejneho .

zákona 

zdraví, v tomto
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, že KHS JmK zjistíassw«3r^j»BSW&^-v-*St?”o".nP. poPk»,;, »pl»i BVK navíc

200.000,-Kč jako smluvní pokutu za neplném povinnosti vyplývajících ze Smlou y.

Při zjištění jakýchkoliv odchylek v kvalitě vody zabezpečí BVK neprodleně provedeni 
adekvátních opatření tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví odběratelů nebo vzniku sko .

Tlak vody a nedostatečná dodávka vodyU3

BVK zajistí, aby za normálního provozu byla dodávka vody plynulá a tlakové poměry v síti 
byly pro ta zástavbu pokud možno optimální, s přihlédnutím ke konfiguraci ta 
a výškové poloze stávajících vodojemů. Minimální hydrodynamicky tlak v rozvodné síti 
neklesne pod 0,25 MPa, při zástavbě do dvou nadzemních podlaží pod 0,15 Mťa,

Dodávka a tlak vody může být omezena nebo přerušena v případech vymezených obecně 
nlatnými předpisy (zák. 274/2001 Sb.). Maximální hydrodynamicky tlak v nových castech 
rSd vodovodní sítě nebude překračovat 0,7MPa. (dle CSN 755401). Výjimku mohou 

tvořit jen ta místa, kde nové řady navazují na okolní síť s historicky vyšším tlakem daným

výškovou polohou vodojemů.

Provozní tlaky budou na síti monitorovány, zaznamenávány a kontrolovány systémem k tomu 

zřízených kontrolních měřících míst tlaků a průtoků. „
K poklesu tlaku v síti pod min. úroveň po ■’ 1 '
případech v roce.

w _____ . dobu delší než 7 dní nesmí dojít ve více než 10
^___ _____ BVKbude předávat Městu do 15. 2. kalendářního roku závěrečnou zprávu

o pbění ukazatele tlaku vody za předcházející kalendářní rok n*'™derh
Při poklesu tlaku v síti pod min. úroveň po dobu delší nez 7

bude Město účtovat BVK smluvní pokutu ve vysi 200.000,- Ke. /a kazety ctaisi 
případ v roce je Město oprávněno BVK účtovat smluvní pokutu ve vysi 30.000,-Kc.
v roce,

Přerušení dodávek

BVK bude evidovat případy, při kterých je přerušena dodávka vody P° více jak 12 hodm 

Tyto případy musí být zaznamenávány, včetně důvodu prerusem dodá y yt

rozčleněny do následujících kategorií:

U4

• neplánované a nevyhlášené přerušení dodávek ( např. poruchy, havane) ^ o
. neplánované a nevyhlášené přerušení dodávek způsobených třetí stranou (např.

poruchy na vodovodní síti, přerušení dodávek elektncke energie do cerpacich stanic

straně BVK (plánované opravy,apod.) o o
• plánované a vyhlášené přerušení dodávek z důvodů na

údržba, obnova sítě, čištění potrubí, provádění vystýlek potrubí a pod.)
. plánované přerušení dodávky vody z důvodu činnosti třetí strany včetně phme■

přerušení dodávky elektrické energie (např.vyvolane přeložky vodovodu, propoj 

na novou síť, opravy a údržby elektrického zařízení)

BVK bude evidovat zvlášť případy, kdy je přerušena dodávka vody na síti' Pro 
200 obyvatel na dobu delší než 12 hodin. Dojde-h k poruše v noci (mezi 19. 06_ho<l)
sledovaný čas se o tuto dobu prodlužuje. BVK bude předávat Městu do 15. 2. kalendami



plnění ukazatele přerušení dodávek vody za předcházející

odpadních vod.

roku závěrečnou zprávu o 

kalendářní rok.

U5 Měrné ztráty sítě

BVK bude plánovitou činností snižovat ztráty vody v distribučním systému. 
Ztráty vody jsou pro účely této smlouvy vyjádřeny následujícími způsoby .

1. objemově [m3] o ■
Tento ukazatel je vypočten následujícím způsobem .

objem vody vyrobené 
plus objem vody převzaté 
mínus objem vody předané 
mínus objem vody fakturované 
mínus objem vody pro vlastní potřebu

2. procentuelně [% ] ,
Tento ukazatel je stanoven jako ztráta vody v 
převzatá - voda předaná = voda k realizaci).

síti k vodě k realizaci ( voda vyrobená + voda

LStSS - “S* - u. —
řádu (bez přípojek ) na srovnávací profil DN 150.

Nové vodovodní a kanalizační přípojkyU 6

účinnost zřizování novýchTento ukazatel vystihuje odpovídající kvalitu, rychlost a 

vodovodních a kanalizačních přípojek zajišťovaných společnosti.

. BVK je povinna na žádost svých zákazníků zabezpečit vodovodní:nebo
kanalizační přípojku všude tam, kde to obecně právní předpisy a místní podmínky

Město bude postup pro zřizování přípojek kontrolovat.

Zaplavení odpadními vodami z kanalizaceU7

udržovat kanalizační systém v provozuschopném stavu a podle 

účely účinnějšího plánování a vyhodnocovaní stavu 
kanalizační síti. Vedle toho bude

BVK bude provozovat a
schváleného Kanalizačního řádu. Pro ^
kanalizační sítě bude vést evidenci poruch a havarn na 

zaznamenávat všechna zaplavení, která vznikla.
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nemovitostí odpadní vodouTento ukazatel vystihuje počet případů, kdy dojde k zaplavení 

z kanalizace s rozlišením, zda bylo způsobeno:

• nedostatečnou hydraulickou kapacitou
• nedostatečnou údržbou kanalizační sítě

- pB"h,ř'h

BVKbŮde předávat Městu do 15, 2. kalendářního roku závěrečnou zprávu o plnění ukazatele 

zaplavení odpadními vodami z kanalizace za předcházející kalendami ro .

v

Výstupní limity z COVU8

BVK bude provozovat zařízení tak, aby splnilo všechny podmínky dané 

vodoprávního úřadu avšak v souladu s technickými možnostmi 
BVK bude předávat Městu měsíční výkazy sledování kvality vody,rai 
Bmo-Modřice. BVK bude Městu předávat do konce ledna kalendám

v psós,z :s* «*..«*«-;—•«»
5.16. Smlouvy, je povinno uhradit Městu pro kazdy zjištěny případ smluvní pokutna

V nHpadě00že0BVKCbude ve správním řízení Českou inspekcí životního prostředí, pnp. 

Krajským” úřadem Jihomoravského faaje nebo příslušným minislčerstvém iHozena pokua 

za nedodržení výstupních limitů z COV, BVK tuto skutečnost bezodkladné oznam, Městu

v souladu s ustanovením čl. 25.1 smlouvy.

U9 Jednání se zákazníky

tohoto Ukazatele j p y čtvrtletí přehled o počtu evidovanýchobdobí. Smyslem 
zákazníků. BVK bude předkládat Městu lx
zákaznických kontaktů.

za

U10 Stížnosti

_ j ukazatel vystihuje celkový počet přijatých 

stížností v průběhu 5,10 a do 30 pracovních dnů.

Odpověď na stížnost musí obsahovat:
• kdo vyřizuje stížnost 
. j aká opatření a rozhodnutí j sou navržena, případně při] ata

stížností a celkový počet vyřízených
Tento



7

• datum odeslání kompletní odpovědi, případně předběžné odpovědi v případě, že stížnost 

vyžaduje dodatečné šetření

Stížnost na kvalitu služby může být adresována jak Městu, tak i BVK. Město je povinno jemu 
stížnost neprodleně odeslat BVK. Město bude zpětně informováno o způsobuzaslanou

vyřízení takové stížnosti a o času odezvy zákazníkovi.i

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

2 1 04. 2006V Bmědne 
Za Brněnské vodárny a kanalizace,a. s.:

V Brně dne 
Za Statutární město Brno :

BrnSnské vodárny a kanalizace a s
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

BRNO

/ Ing. Miroslav Nováček 
/ předseda představenstva 

,měnské vodárny a kanalizace, a. s.

Ing. Antonín Rpemr 
vedoucí Odboru tecl^mckých sítí MMB 

pověřen podpisém R4/132 RMB


