
OZNÁMENÍ O KOUPI PODNIKU (ZÁVODU)  

Vážení obchodní partneři/zákazníci/klienti,

dovolujeme si  Vám tímto oznámit,  že dne 27. 5.  2015 uzavřel  Jaroslav Zatloukal,  IČ:  73050652, s místem
podnikání Střelice 26, 783 91, Uničov,  Smlouvu o koupi závodu provozující bezdrátové připojení k internetu,
tedy celého svého předmětu podnikání, a to se společností POPmedia s.r.o., IČ: 04101561, DIČ: CZ04101561,
se  sídlem Kollárova  808/5,  784  01  Litovel,  zapsaná  v  obchodním rejstříku  vedeném  Krajským  soudem  v
Ostravě, oddíl C, vložka 62371, ve které je  nadále pan Zatloukal jedním z jednatelů.

Oznamujeme Vám v souladu s ustanovením § 2177 odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění,  že  na  společnost  POPmedia  s.r.o.  dnem účinnosti  Smlouvy o  koupi  závodu  přešla  všechna práva,
pohledávky  a  závazky  z  podnikání  pana  Jaroslava  Zatloukala,  IČ:  73050652,  náležející  k  prodanému
závodu, včetně všech pohledávek a závazků vůči jejím věřitelům. 

PROVOZ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ -  Pokud jste  k dnešnímu dni klientem pana Jaroslava Zatloukala a máte
uzavřenou  platnou  Smlouvou  o  poskytování  služeb  bezdrátových  služeb,  pak  povinnosti  provozovatele
přecházejí  na  společnost  POPmedia  s.r.o.,  nicméně je  třeba  dodat,  že  z  praktického pohledu pro  zákazníka
ke     změnám nedochází, tedy kromě samotné změny poskytovatele.  V tomto směru není nutné uzavírat novou
smlouvu, protože platí za nezměněných podmínek smlouva stávající.

DŮLEŽITÉ: Pro pravidelné platby bezdrátových služeb nadále využívejte stávajícího bankovního spojení
a není tedy nutné měnit (trvalé či jiné) příkazy k úhradě.

POHLEDÁVKY - Máte-li vůči panu Jaroslavu Zatloukalovi jakékoli pohledávky anebo pokud jste s panem
Jaroslavem Zatloukalem  v  obchodním vztahu  či  jiném obdobném vztahu,  vezměte,  prosím,  na  vědomí,  že
od 27.5.2015 jste v důsledku výše uvedeného prodeje závodu oprávněni a povinni uplatňovat všechny svoje
pohledávky  a  jiné  nároky  ze  vztahu  mezi  vámi  a  panem  Jaroslavem  Zatloukalem  přímo  vůči  společnosti
POPmedia s.r.o. 

ZÁVAZKY - Stejně tak jste povinni plnit všechny svoje závazky a jiné povinnosti společnosti POPmedia s.r.o.,
a to včetně závazků, které Vám vznikly vůči panu Jaroslavu Zatloukalovi před doručením tohoto oznámení. 

DŮLEŽITÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
Adresa společnosti, kontaktní místo pro klienty:  POPmedia s.r.o., Kollárova 808/5, 784 01 Litovel
Web: popmedia.cz
Telefonní kontakty: Obchodní oddělení: 731802754, Technické oddělení: 604510621, Fakturace: 603705563
E-mail: info@popmedia.cz, fakturace@popmedia.cz

S pozdravem,

                                                                                                           _______________________
 Bc. Jaroslav Zatloukal

_______________________
POPmedia s.r.o.

V Litovli,dne 1.6.2015                                                                                                             Bc. Jaroslav Zatloukal
jednatel
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