
fl@B
*';V 'i- lil"

®8ř
'SfiiSř

I 'óy

POVEREN1
PREdistribuce, a-s., se sídlem Svornosti 3199/39a, Praha 5, PSČ 150.00, IČO: 27376516, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis, zn. B 10Í58, zastoupená- 
Ing. Milanem Hamplem* předsedou představenstva a Mgr. Petrem Dražilem, místopředsedou 
představenstva, zmocňujotímtosvéhozaiňéstnanceliig. Josefa Krejčího, vedoucího oddělení 
Projektová pnprava,HmiHHHmHH
k zastupování společnosti před správními orgány, zejména stavebními úřady a jinými odbory úřadu 
městských částí a vůči třetím osobám ve věcech výstavby a provozování zařízení distribuční soustavy 
na území vymezeném licencí Energetického regulačního úřadu, a aby pří tom Činil za společnost 
všechna potřebná jednání, zejména podávání a vyzvedávání písemností, Vzdání se práva odvolání v 
rámci územního a stavebního řízení, ve kterém je PREdistribuce, a.s., účastníkem řízení; a k 
projednávání níže uvedených smluv s touto činností spojených. Pověřený zaměstnanec je oprávněn k 
podepisování těchto smluv samostatné:

smlouvy o dílo, nepojmenované smlouvy a objednávky na dodávky, práce a služby do 50.000,-Kč 
příkazní smlouvy do 50.000,-KČ
smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy na koupi movitých věcí investiční povahy do
50.000, -Kč
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na koupi nemovitých věcí investiční povahy 
do 1;0Q0.G0G,-Kč
smlouvy o smlouvě budoucí o připojení a smlouvy o připojení žadatelé k distribuční soustavě dle 
vyhlášky c.i6/2016 Sb., do 2.000,000,-Kč
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti dó 500.000,- Kč 
smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy dle § 47 zákona č. 458/2000 Sb., 
do 2.000.000,-Kč
smlouvy o nájmů nemovitých věcí po dobu výstavby do 300.000,- Kč 
smlouvy o budoucí nájemní smlouvě nemovitých věcí do 1,500,-Kč/m2/rok 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení vědného břemene - služebnosti a smlouvy o trvalém 
umístění inženýrských sítí uzavírané s Hlavním městem Praha zastoupeným Technickou správou 
komunikací hkm. Prahy 
plné mpci
nepojmenované smlouvy o podmínkách realizace výstavby zařízení distribuční soustavy 
dohody o převodu práv a závazku týkajíc! se výstavby zařízení distribuční soustavy

Níže uvedené smlouvy je pověřený zaměstnanec oprávněn podepisovat pouze spolu s vedoucím sekce 
Příprava staveb:

smlouvy o dílo, nepojmenované smlouvy a objednávky na dodávky, práce a služby do
2.000. 000,-Kč
příkazní smlouvy do 2.000.000,-Kč
smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy na koupi movitých věcí investiční povahy do
2.000. 000,-KČ

Platnost pověření: Toto pověření se vydává na dobu neurčitou od 2A20\9 do odvolání.
V Praze dne'!

PREdistribuci, a.s 
Ing. Milan Hámpl 
předseda představenstva

Zmocnění přijímá:.
Ing. Josef

Tato povdřcní nahrazuje povčfi

Za PREdistribuci, a.s.
Mgr. Petr Dražil 
místopředseda představenstva
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