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PLNÁ MOC 

 
Česká republika – Městský soud v Praze 
se sídlem Spálená 6/2, 112 16  Praha 2 
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu 
IČO: 00215660 
(dále jen „Zmocnitel“)  
 

tímto uděluje plnou moc a zmocňuje 
 
 
Hlaváček – architekti, s.r.o. 
se sídlem Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176480 
jednající/zastoupená prof. Ing. arch. Michalem Hlaváčkem 
IČO: 259 26 497 
(dále jen „Zmocněnec“) 
 
ke všem právním úkonům v souvislosti se získáním veškerých rozhodnutí, souhlasů, vyjádření, 
stanovisek, povolení a dalších dokumentů v souvislosti s realizací nástavby budovy Městského 
soudu v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 na její ploché střeše třípatrového traktu mezi dvory „B“ a 
„C“, a to v návaznosti na obsah smlouvy č. 1838/2016_1 uzavřené mezi Zmocnitelem a 
Zmocněncem dne 30. 1. 2017. 
Vlastníkem objektu Spálená č.p. 6/2,  Praha 2 (parcelní číslo: 770, kat. území: Nové Město), je 
Česká republika a zmocnitel má příslušnost hospodařit s předmětným objektem a to na 
základě výpisu z katastru nemovitostí obce Praha, katastrálního území Nové Město, listu 
vlastnictví 400. 
Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec může udělit substituční plnou moc další osobě. 
Zejména, nikoli však výlučně, je Zmocněnec oprávněn: 

- Zastupovat Zmocnitele v řízení před stavebním úřadem příslušným k rozhodování o 
projektu, zejména podávat žádosti o vydání stavebního povolení, činit veškeré potřebné 
úkony v rámci stavebního řízení až po získání kolaudačního souhlasu. 

- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí, 
zejména vést s nimi předběžná jednání o projektu a zajišťovat od nich závazná 
stanoviska potřebná v rámci stavebního řízení. 

- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k ostatním účastníkům řízení, zejména vést s nimi 
předběžná jednání o projektu a zajišťovat od nich jejich vyjádření. 

 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou po dobu účinnosti smlouvy č. 1838/2016_1, 
maximálně do 31. 12. 2018. 
 
 
 
 
V Praze dne 30. 1. 2017 

 Výše uvedenou plnou moc přijímám. 
 
V Praze dne 30. 1. 2017 

 
Zmocnitel: 
 

  
Zmocněnec: 
 

____________________________  ____________________________ 
JUDr. Libor Vávra 

předseda Městského soudu v Praze 
 

 prof. Ing. arch. Michal Hlaváček 
Jednatel 
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