
Dodatek č. 2
k Dohodě o umístění a provedení stavby ze dne 09.02.2018

Město Vysoké Mýto
IČO: 00279773
se sídlem: B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, Vysoké Mýto, PSČ 566 01 
zastoupené starostou města Ing. Františkem Jiraským
dále jen Vlastník pozemku

a

The Black Goose Investments, s.r.o.
IČO: 05620449
se sídlem: Kostelní 108, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 38384
zastoupena: Ing. Robinem Šimkem, jednatelem
dále jen Původní stavebník

a

BICZ Residence William s.r.o.
IČO: 08371458
se sídlem: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 317844
zastoupena: Mgr. Milanem Filo, jednatelem 
dále jen Nový stavebník 
uzavírají tento:

dodatek č. 2 k Dohodě o změně smluvní strany Dohody o umístění a provedení
stavby ze dne 09.02.2018

I.

Úvodní ustanovení

Vlastník pozemku dne 09.02.2018 uzavřel s Původním stavebníkem Dohodu o 
umístění a provedení stavby.

Původní stavebník a Nový stavebník požádali Vlastníka pozemku o změnu smluvní



strany v této dohodě spočívající v tom, že nový stavebník vstoupí dnem účinnosti 
tohoto dodatku do smluvního vztahu, vyplývajícího z Dohody o umístění a provedení 
stavby ze dne 09.02.2018 a dodatku č. 1 ze dne 22.10.2018 namísto původního 
stavebníka a stane se nositelem práv a povinností z těchto právních vztahů 
vyplývajících.

Účelem a smyslem této dohody je smluvně upravit změnu smluvní strany dohody, a to 
nahrazením Původního stavebníka Novým stavebníkem.

II.
Změna smluvní strany dohody

Vlastník pozemku, Původní stavebník a Nový stavebník se dohodli, že s účinností 
tohoto dodatku dojde ke změně smluvní strany dohody a to nahrazením Původního 
stavebníka Novým stavebníkem.

v důsledku změny smluvní strany budou s účinností tohoto dodatku práva a 
povinností ze dohody vznikat mezi Vlastníkem pozemku a Novým stavebníkem.

III.
Změna termínu dokončení stavby a provedení vegetačních úprav

Účastníci zároveň sjednávají, že v čl. V. písm. c) dohody o umístění a provedení stavby 
se datum 31.08.2020 nahrazuje datem 30.06.2021.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření této 
dohody zajistí její uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 
Smluvní strany prohlašují, že žádná část dohody nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Smluvní strany souhlasí se 
zpracováním svých v dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich 
zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto, PSČ 566 32, 
IČ: 00279773. Souhlas udělují smluvní strany na dobu neurčitou. Osobní údaje 
poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob nejednajících v rámci 
podnikatelské činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt nebudou ve 
zveřejněném dodatku v Registru smluv uvedeny. Tento dodatek nabývá účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek se uzavírá v českém jazyce ve třech vyhotoveních, z nichž jedno si 
ponechá Vlastník pozemku, jedno si ponechá Původní stavebník a jedno si ponechá 
Nový stavebník.

3. Účastníci dohody prohlašují, že si tento dodatek před jeho uzavřením přečetly, že



byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Vysokém Mýtě dne 1 7, 02. 2021

Ing. Robin Šimek 
jednatel The Black Goose 
Investments, s.r.o.

Mgr. Milan Filo
jednatel BICZ Residence William s.r.o.




