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Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o užívání Autobusové stanice v Prostějově 

Statutární město Prostějov 

    

  

       

Sídlo: Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Zastoupeno: RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora IČO: 00288659 
DIČ: CZ00288659 — Bankovní spojení: Česká spořitelna Prostějov Číslo účtu: 19-1505517308/0800 2 dále jen „vlastník“ i 

a 
UK 
0) 

Uživatel: ARRIVA autobusy a.s. == Sídlo: Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim Sd2n.56.2 Zastoupen: Ing. Jindřich Poláček, předseda správní rady 
IČO: 25945408 
DIČ: CZ699001947 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 19-5248640207/0100 
dále jen „uživatel“ 

společné též jako „smluvní strany“ 

se dohodli na změně Smlouvy o užívání Autobusové stanice v Prostějově ze dne 2.1.2018 (dále jen „Smlouva“) takto: 

I. 
Změna uživatele smlouvy 

Původní uživatel, společnost ARRIVA MORAVA a.s., se sídlem Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, přešla s účinností k I. lednu 2022 v důsledku fúze sloučením na nového uživatele, společnost ARRIVA autobusy, se sídlem Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, včetně všech práv a povinností ze smluvních vztahů. V důsledku toho tedy dochází ke změně smluvní strany — uživatele, který přejímá veškeré závazky vyplývající z této smlouvy. 

II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 2.1.2018 zůstávají v platnosti a nemění se. 2. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Prostějova na své schůzi dne 19. 04. 2022 usnesením č. RM/2022/113/57. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). 
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 
5. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy a zároveň prohlašují, že byl uzavřen ze svobodné a vážné vůle stran, že považují jeho obsah za určitý a



srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatkurozhodující.

Příloha: Seznam linek

Seznam linek ARRIVA autobusy a.s. využívajících zastávku Prostějov, aut. st.

dle čl. III bodu 2. smlouvy - linky zařazené do IDSOK /hrazené KIDSOKEM/
780430

780431

780432

780433

780434

780436

780437

780438

780440

780441

920403

Prostějov- Prostějovičky
Prostějov - Drahany - Rozstání, Baldovec
Prostějov - Protivanov - Boskovice
Prostějov - Protivanov - Drahany - Rozstání
Prostějov - Buková - Protivanov
Prostějov - Ptení - Horní Štěpánov
Prostějov - Ptení - Konice
Prostějov - Přemyslovice - Konice
Prostějov - Pěnčín - Konice - Kladky
Prostějov - Pěnčín - Polomí - Luká
Prostějov - Dub nad Moravou - Přerov

dle či. III bodu 3. smlouvy - nezařazené do IDSOK /hradí dopravce/
721341 Brno- Prostějov - Olomouc
823931 Zlín - Holešov - Kroměříž - Prostějov
850129 Krnov - Bruntál - Olomouc - Prostějov - Brno
950157 Jeseník - Šumperk - Olomouc - Brno

Za


