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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění stavby na pozemku parc.č. 615/10 za účelem umístění a 

provozování stavby na reklamu č. NAP/OSM/097/2012 

 
 

Městská část Praha 9 

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9 

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části 

IČO: 000 63 894 DIČ: CZ00063894 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu ................................... 

 

Dále jen „Městská část“ 
 

a 
 

Media Chanel, a.s. 

IČO: 27656837  DIČ: CZ27656837 

se sídlem: Vodičkova 736/17, 11000 Praha 1 - Nové Město,  

zastoupená: Davidem Navrátilem, statutárním ředitelem  

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11552 

číslo účtu ....................................... 

 

Dále jen „Oprávněný“ 

 

uzavřeli níže uvedeného dne tento dodatek ke Smlouvě o umístění stavby na pozemku parc. č. 

615/10 za účelem umístění a provozování stavby na reklamu  

I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany dne 29.3.2012 uzavřely smlouvu o umístění stavby na pozemku parc.č. 

615/10 v k.ú. Prosek za účelem umístění a provozování stavby na reklamu (dále jen 

„smlouva“). Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení smlouvy tak, jak je uvedena 

v čl. II tohoto dodatku. 

II. 

Změna ustanovení smlouvy  

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto:  

čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním: 

„Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto 

smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou, která započne běžet den po doručení 

výpovědi druhé straně“. 
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III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva ve znění tohoto dodatku byla vedena v 

evidenci městské části, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o stranách, předmětu smlouvy, číselné 

označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany berou na vědomí, že městská část 

zařadí text smlouvy ve znění tohoto dodatku do elektronické databáze smluv a do registru 

smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany 

prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství. 

Oprávněný tímto dává dobrovolný souhlas s uveřejněním údajů týkajících se plnění 

povinností plynoucích z této smlouvy v příslušné databázi a s uveřejněním osobních údajů 

uvedených v této smlouvě v elektronické databázi smluv a v registru smluv, a to na dobu 

neurčitou.  

 

2. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena. 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že jejich vůle tento dodatek uzavřít je svobodná, vážná, určitá a 

prostá omylu a není ovlivněna tísní, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

V …………………… dne ……………  V …………………… dne …………… 

 

 

 

 

..............................................................  .................................................................. 

Městská část Praha 9     Media Channel, a.s. 


