Dohoda o vstupu do práv a povinností

Z Dohody o podmínkách užívání Příjezdové komunikace
Účastníci:
EUCIA CZ a.s.
se sídlem Napajedelská 1552I 765 02 Otrokovice
IČO: 13694341 DIČ: CZ13694341
Zastoupená: Peter Surovič, předseda představenstva
Zapsána obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brnë v oddílu B, vl. 287
(dále jen „původní strana zavázaná“)

PSG Direction s.r.o.
se sídlem Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice

IČO: 06963960 DIČ: C206963960
Zastoupená: Peter SurovičI jednatel
Zapsána obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vl. 105385
(dále jen „strana zavázana'")
a

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Zlin, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 760 01

IČO: 62182137 DIČ: 0262182137
kterou zastupuje pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
zapsána v oddílu Pr, vl. 1278 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně
(dále jen „strana oprávněná “)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto dohodu o vstupu do práv a povinností Z Dohody O podmínkách
užívání Příjezdové komunikace ze dne 10.11.2020 uzavřené mezi původní stranou Zavázanou a stranou
oprávněnou (dále jen „Dohoda“).

I.
1.

S ohledem na Změnu vlastnického práva k pozemku p.č. 3242/1 v k.ú. Otrokovice, když vlastníkem

tohoto pozemku se stala společnost PSG Direction S.r.o., se účastníci dohodli na tom, že společnost PSG
Direction s.r.o. jako strana Zavázaná vstupuje dnem nabytí účinnosti této dohody do všech pra'v a povinností
vyplývajících Z Dohody na místo společnosti EUCIA CZ a.s. jako původní strany Zavázané.

2.
Společnost PSG Direction s.r.o. se tak stává účastníkem Dohody namísto společnosti EUCIA CZ
a.s. jako původní strany Zavazané se všemi právy a povinnostmi Z toho vyplývajicimi.

II.
1.
Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž každému Z účastníků přísluší jedno
vyhotovení.

2.
Tato dohoda nabude účinnosti dnem jejího Zveřejnění v registru smluv podle Zákona č. 340/2015
Sb.ı o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluvI Zveřejňování těchto Smluv a o registru smluv
v platném Znění. Účastníci Se dohodli, že Zveřejnění této dohody v registru smluv provede strana oprávněná
nejpozději do 15 dní ode dne jejího uzavření.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
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