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DODATEK č. 605

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků

mezi těmito smluvními stranami:

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

Romanem Onderkou, 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, místopředsedou představenstva 

IČ: 46347275
subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

(dále ,,BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2 

smlouvy mění takto:

I.

V souladu s geometrickým plánem č. 1803-37/2007 pro k. ú. Modřice se v soupisu 

pronajatého majetku uvedeném v Příloze 4.2/D - pozemky aktualizuje výměra následujících 

pozemků (změna je vyznačena zesíleně):

Číslo 
listu 

vlastnictví

Katastrální 
Z území

DruhKód
katastr.
území

Parcelní
číslo

Výměra
m2

Okres
pozemku

Modřice 1977/36 ostatní plochaBmo-venkov 1383 697931 23982

ostatní plochaModřice 1977/65Bmo-venkov 1383 697931 62021

ostatní plochaModřice 1977/166Bmo-venkov 1383 697931 6415
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II.

Do soupisu pronajatého majetku uvedeného v Příloze 4.2/D - pozemky se pronajímají 
následující pozemky (oddělené geometrickým plánem č. 1803-37/2007 pro k. ú. Modříce 

z původně pronajatých pozemků p. č. 1977/65 a p. ě. 1977/166):

Číslo
listu

vlastnictví

Kód
katastr.
území

Katastrální
území

Parcelní
číslo

Výměra Druh
pozemku

Okres
2m

Brno-venkov 1383 697931 Modříce 1977/180 63 ostatní plocha

Modříce 1977/181 ostatní plochaBrno-venkov 1383 697931 11

III.

V důsledku změn v soupise pronajatého majetku uvedeného v Příloze 4.2/D-pozemky 

nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy ě. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění 
dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“
a tři „BVK“.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.

strany prohlašují, že dodatek č. 605 je projevem jejich svobodné vůle,Smluvní 
což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podpisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním 

městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými se mění soupis 

majetku pronajatého společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., byl Radou města Brna 

na schůzi č. R3/150 dne 14. 3. 2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu 

města Brna, za podmínek schválených na schůzi č. R4/062 ze dne 20. 5. 2004.
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