
4^ č. smlouvy: 5617173515/1

Dodatek č. 1
k plánovací smlouvě č. 5617173515

ČI. 1
Smluvní strany

1.1 Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Bmo-město, 602 00 Brno 
IČO: 449 92 785
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
k podpisu smlouvy byl na Z8/.... zasedání Zastupitelstva města Brna pověřen Ing. Tomáš Pivec, 
vedoucí Odboru investičního MMB 
(dále také ,,Město“)

a

1.2 Mamest, s.r.o.
se sídlem Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno 
IČO: 262 80 825

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 41660, 
zastoupená jednateli Ing. Lubomírem Malíkem a Ing. Vladimírem Meisterem 
(dále také „Společnost44)

se dohodly na následující změně plánovací smlouvy č. 5617173515 „Brno - Jundrov, IV. etapa44 
uzavřené dne 1. 8. 2017 (dále jen Smlouva).

v

Cl. 2
Předmět změny

ČI.3 odst. 3.3 SO 21 Dešťová kanalizace se nahrazuje tímto zněním:

Veškeré dešťové vody z navržené výstavby budou odváděny nově navrženou dešťovou 

kanalizací DN 400 a DN 300, která bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci v ulici Ke 

Káčatům. Dešťová kanalizace bude po vybudování převedena do vlastnictví Města 

a k provozování společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Budou vybudovány 

následující deštové kanalizační stoky v souladu s Městskými standardy pro kanalizační 
zařízení města Brna:

- stoka Dl z železobetonových trub DN 400 o celkové délce cca 97,5 m a DN 300 o celkové 

délce cca 182 m sloužící k odvodnění veškerých ploch komunikací a rodinných domů 

v prodloužené ulici Ke Káčatům, v nové propojovací ulici k ulici Dubová a v ulici Dubová.

- stoka Dl.l z železobetonových trub DN 300 o celkové délce cca 73,3 m, která se bude 

napojovat na stoku Dl, a do které budou odvodněny rodinné domy a komunikační plochy 
z prodloužené ulice Prašnice.
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- stoka D1.2 z železobetonových trub DN 300 ocelkové délce cca 15,5 m, která se bude 

napojovat do stoky Dl, a která bude sloužit pro případné budoucí napojení z dalšího prodloužení 
ulice Prasnice. Do dešťové kanalizace budou napojeny přípojky z jednotlivých pozemků 

rodinných domů a jednotlivých uličních vpustí.

Veškeré dešťové vody z navržené výstavby budou svedeny stávající dešťovou kanalizací v ulici 
Ke Káčatům do stávající retenční nádrže a regulovaně vypouštěny do řeky Svratky.

V rámci I. etapy výstavby byla zrealizována retenční nádrž o objemu 296,5 m3 s povoleným 

vypouštěným množstvím do řeky Svratky 13,5 l/s. Z důvodu výstavby IV. etapy bude nutné 

upravit odtok stávající retenční nádrže na 36 l/s.

Popis SO 21 Dešťová kanalizace je uveden v souhrnné technické zprávě, kteráje součásti DÚR.

Umístění SO 21 Dešťová kanalizace je zakresleno ve výkresu „Inženýrské sítě“ C6, který je 

přílohou ě. 2 této plánovací smlouvy.

ČI. 3. odst. 3.8 SO 26 Komunikace, parkoviště, chodníky se doplňuje o odst. 3.8.1 SO
26.2 Plocha pro tříděny odpad s tímto zněním:

Bude vybudována zpevněná plocha pro umístění 4 nádob objemu 11001 pro tříděný odpad 

v rozsahu 2,0 x 7,0 m. Plocha bude situována podél spojovacího chodníku na konci areálové 

komunikace v blízkosti RD K12.

Umístění SO 26.2 Plocha pro tříděný odpad je zakresleno ve výkresu ě. 26.2.02 „Situace", který 

je přílohou č. 1 tohoto dodatku ě. 1.

SO 26.2 Plocha pro tříděný odpad bude převeden do vlastnictví Města prostřednictvím Městské 

části města Brna, Bmo - Jundrov, která zajistí jeho správu.

Č1.3 odst. 3.10 SO 28.10 Opěrná zeď a schodiště (při ulici Dubová) se nahrazuje tímto zněním:

V rámci Stavby bude vybudována opěrná pilotová stěna a schodiště umožňující průchod mezi 
ulicí Dubovou a obytným souborem „Bmo - Jundrov, IV. etapa“.

Popis SO 28.10 Opěrná zeď a schodiště je uveden v Technické zprávě č. Dl. 1 Architektonicko- 
stavební řešení, kteráje přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.

Umístění a konstrukční řešení SO 28.10 Opěrná zeď a schodiště je zakresleno ve výkresech 

č. D-l „Půdorys opěrná zeď, pohled“ který je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 1 
a D-3 „Schodiště - pohled“, který je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 1.

Při opěrné zdi bude nově umístěna stavba SO 28.10-1 Šachta E.ON. Navržená šachta je součástí 
vedení elektro - průchod W a NN dostávající trafostanice umístěné při opěrné zdi. Tato stavba 

bude po jejím dokončení převedena do majetku a předána do správy příslušné distribuční 
společnosti.
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Opěrnou zeď, jako součást komunikace převezme do vlastnictví Město prostřednictvím Odboru 

dopravy Magistrátu města Brna a do správy společnost Brněnské komunikace, a.s., dle platných 

podmínek pro převody nově vybudovaných komunikačních staveb cizích investorů do 
vlastnictví Města.

Schodiště převezme do vlastnictví Město prostřednictvím Městské části města Brna, Brno - 
Jundrov, která zajistí jeho správu.

V ostatních částech se Smlouva nemění.

ČI. 3

Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek ě. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která smlouvu 
podepíše jako druhá

4.2 Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

4.3 Dodatek ě. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv Město.

4.4 Přílohy této smlouvy tvoří:

- příloha ě. 1 - Výkres č. 26.2.02 „Situace"

- příloha ě. 2 - Technická zpráva ě. Dl. 1 - Architektonicko-stavební řešení
- příloha č. 3 - Výkres ě. D-l „Půdorys opěrná zeď, pohled“
- příloha ě. 4 - Výkres č. D-3 Schodiště - pohleď1
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Doložka
ve smyslu ust.§ 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem města Brna na Z8/25. zasedání konaném dne
23.3.2021.

Mamest, s.r.o.Statutární město Brno

ao/a,'touV Brně dneV Brně dne
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

MĚSTA BRNA
vestiční
ova 67
BRNO
1-

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

jednatel společnosti
Mamest, s.r.o.

Ing. Vladimír MeiStet.
jednáte l společnosti

Mai lest, s.r.o.
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