Smlouva o zřízení služebnosti podle § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, v platném znění

Oprávněný:
Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

ıčo: 60733098
Dıčz CZ60733098
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B,
vložka 1479
bankovní spojení:
účet č.:
zastoupená lng. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
(dále jen ,,oprávněný")

Povinní:

(dále jen ,,povinní”)

Investor:

IMOS development otevřený podílový fond
se sídlem Pobřežní 620/3, 186 O0 Praha 8

ıčz 75150013
Dıč: cz 684019580
obhospodařovaný investiční společností AMISTA investiční společnost, a.S., IČ: 274 37 558, se sídlem

Pobřežní 620/3, 186 O0 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 10626, zastoupená

na základě plné moci

(dále jen ,,investor")
Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu tuto smlouvu:

1.

Povinní ze služebnosti prohlašují, že jsou podílovými Spoluvlastníky následujících nemovitých
věcí:
0

pozemku p.č. 2297/380, Ostatní plocha

0

pozemku p.č. 2297/397, ostatní plocha

0

pozemku p.č. 2298/70, ostatní plocha

0

pozemku p.č. 2298/116, Ostatní plocha

vkatastrálním území Slatina, obec Brno. Pozemky jsou zapsány na LV č. 6249 vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město
(dále jen ,,služebné pozemky").
2.

Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:
0

pozemku p.č. 2298/5, Ostatní plocha

vkatastrálním území Slatina, obec Brno. Pozemek je zapsán na LV č. 5810 vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město
(dále jen ,,panující pozemek").
3.

Investor prohlašuje, že byl Stavebníkem souboru staveb nazvaných ,,Slatina-Zelené město"
v katastrálním území Slatina, obec Brno, jakož i Související infrastruktury včetně komunikací a
jejich odvodnění.

1.

Povinní ze služebnosti tímto v souladu S § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, zřizují ke geometrickým plánem vymezené části služebných
pozemků služebnost inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, vedení, přístupu, provozování
a údržby kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující vsobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to ve prospěch panujícího
pozemku. Součástí služebnosti je i právo zřídit, mit a udržovat na služebném pozemku také
potřebné obslužné Zařízení, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její
modernizace nebo zlepšeníjejí výkonnosti.

Část Služebných pozemků, knimž se služebnost zřizuje, je vyznačena vgeometrickém plánu
č. 3268-3743/2019 Zpracovaném GEO75 s.r.o., IČO 27699579, se sídlem Sokolova 32, 619 O0
Brno, jenž byl ověřen
a za KÚ pro Jihomoravský kraj odsouhlasen dne 6.
9. 2019
; tento geometrický plán tvoří nedílnou součást této smlouvy coby
Příloha č. 1.
V případě, že bude oprávněný ze služebnosti chtít využít svého práva přístupu na Služebné
pozemky za účelem prohlídky, kontroly, opravy, plánované údržby či úpravy liniových
odtokových žlabů shora uvedené sítě, a přivádět tam za tím účelem nezbytné pracovníky a
techniku, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit povinným ze služebnosti alespoň 3 dny
předem, a to na adresu Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1482, Brno , IČO:
04606027, sídlem Kigginsova 1482/12, 627 O0 Brno, popřípadě na emailovou adresu
; tímto oznámením je tato povinnost splněna vůči všem povinným
ze služebnosti. V případě odstranění nebezpečí hrozící havárie nebo již nastalé havárie nebo
jiného poškození shora uvedené sítě, byť pouze hrozícího, není oprávněný ze služebnosti
povinen záměr oznamovat. Po provedení opravy či údržby výše uvedené sítě je oprávněný ze
služebnosti povinen uvést Služebné pozemky na vlastní náklad do předešlého stavu a nahradit
povinným ze služebnosti případnou škodu tím způsobenou.
Smluvní strany výslovně berou na vědomí, že tato služebnost přechází na každého dalšího
vlastníka Služebných pozemků.
Služebností zřízenou dle článku II. odst. 1 této smlouvy jsou Služebné pozemky Zatíženy
vrozsahu vyznačeném vPříloZe č. 1 ktéto smlouvě a jedná se o služebnost in rem, tedy
spojenou svlastnictvím panujícího pozemku (uvedeného v článku I. odst. 2 této smlouvy), která
přechází s vlastnictvím panujícího pozemku na nabyvatele.
Oprávněný ze služebnosti zřízené dle čl. Il. odst. 1 této smlouvy není povinen nést jakékoliv
náklady na zachování a opravy Služebných pozemků, tím není dotčeno případné právo
povinných ze služebnosti na náhradu škody způsobené případným poškozením Služebných
pozemků porušením právních povinností při případném výkonu práv ze služebnosti ze strany
oprávněného.
Povinní ze služebnosti se výše specifikovanou služebnost zavazují zřídit bezúplatně. Dále jsou
povinni zajistit všechny potřebné souhlasy třetích subjektů se zatížením Služebných pozemků,
jejichž souhlasy jsou vyžadovány na základě plnění smluvních či zákonných povinností
povinných. Tyto souhlasy budou přiloženy knávrhu na vklad práva služebnosti do katastru
nemovitostí.
Smluvní strany souhlasí, aby byl v katastru nemovitostí proveden Zápis Změny odpovídající této
smlouvě. Právní účinky vkladu vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město o jeho povolení ke dni, kdy byl
návrh předložen Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno město. Všechny smluvní strany se zavazují k součinnosti při vyřizování návrhu na vklad
služebnosti do katastru nemovitostí. V případě, že příslušný katastrální úřad zjakéhokoli důvodu
zamítne návrh na vklad služebnosti Z této smlouvy do katastru nemovitostí, zavazují se smluvní
strany kodstranění vad vedoucích kzamítavému rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu a
k podání nového návrhu na vklad služebnosti do katastru nemovitostí.
Smluvní strany prohlašují, že se až do provedení vkladu služebnosti Z této smlouvy do katastru
nemovitostí zdržíjakýchkoli činností, které by vedly ke zmaření či ztížení tohoto jednání.

Každá smluvní strana nese vlastní náklady spojené s uzavřením této smlouvy. Náklady na
povolenívkladu Služebnosti do katastru nemovitostí nese investor.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č.340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Společnost Brněnské komunikace a.s. zašle smlouvu správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
ode dne uzavření smlouvy.
Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek
neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují vyvinout
veškeré možné úsilí, aby dotčená ustanovení nahradily ustanoveními platnými a vynutitelnými,
která svým smyslem a účelem v nejvyšší možné míře odpovídají ustanovením dotčeným.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.
Společnost Brněnské komunikace a.s. je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „0Z”) a ostatními obecně závaznými právními

předpisy České republiky.
Smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran v písemné formě v podobě vzestupně číslovaných
dodatků.
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, povinní ze Služebnosti obdrží jedno
vyhotovení, které bude uloženo u Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1482,
Brno , IČO: 04606027, sídlem Kigginsova 1482/12, 627 00 Brno, oprávněný ze Služebnosti obdrží

jedno vyhotovení, investor obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude předloženo
příslušnému katastrálnímu úřadu.
10. Smluvní strany závěrem prohlašují, že se řádně seznámily sobsahem této smlouvy, že mu
porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě
jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek,
na důkaz čehož pod tuto smlouvu připojují své vlastnoruční podpisy.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: Příloha č. 1, Příloha č.2, Příloha č. 3 a Příloha č. 4
Přílohy:
Příloha č. 1 - geometrický plán č. 3268-3743/2019
Příloha č. 2 - plné moci povinných
Příloha č. 3 - plná moc pro
Příloha č.4 - plná moc lng. Luďka Borového

[Následuje podpisová strana]

V Brně, dne

Oprávněný:

Brněnské komu ikace a.s.

Ing. Luděk Borov', generálníř

itel, n základě plné moci

V Brně, dne
Povinní:

V Brně, dne ...........L ................ ..
Investor:

IMOS development O evřený podílový fond
obhospodařovaný A ISTA investiční Společnost, a.s.

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)

-

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8x (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Bmo, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, Obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, pñčemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přıjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

1 8. U5. 2020
Tuto plnou moc dne

Plná moc

(dále také jen ,,zmocniteI“)

.

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Bměnskými komuníkacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/18, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíží spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 22981116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

1 8. U5. Z020
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Řrnêärnerëlšëinš..

vøﬂıe øvèřøvaø.“ xnﬂny
název úřadu

„ ˇ

.

201/2020

por. c. Iegalızace ............................

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze siužebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze siužebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení siužebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodñující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitoui
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízenl, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocněni Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 28.5.2020

Zll ů.
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

PROHLÁŠENÍ O PRAvosTı PoDPısu NA LısTıNıˇš NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy o prohlášeních O pravosti podpisu 017023/110/2020/C.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal (a/i/y):

zapsaný v Seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad S právními předpisy.
V Brně dne 28.5.2020

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel")
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby Za Zmocnìtele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2298/5 V k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíží spoluvlastnických podílů Zmocnìtele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnìtele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocnění Zmocněné Osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 26.5.2020

Žňllímli
Tuto plnou moc dne

PROHLÁŠENÍ o PRAvosTı PoDPıSu NA LısTıNĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy O prohlášeních O pravosti podpisu 017023/106/2020/C.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal (a/i/y):

zapsaný v seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Brně dne 26.5.2020

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel")
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 'Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 22971380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).

Zmocněni Zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 26.5.2020

Tuto plnou moc

PROHLÁŠENÍ O PRAvosTı PoDPıSu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy O prohlášeních 0 pravosti podpisu 017023/105/2020/C.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal (a/i/y):

zapsaný v seznamu
, prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad S právními předpisy.

V Brně dne 26.5.2020

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70

a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec, Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby

podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
příjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnëní Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními

předpisy.
.
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ll U5. mi?
Tuto plnou moc dne
Ověřovací' doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4

Poř.č: 14000-0324-0610

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,

provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňujicí komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70

a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž Služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocněnl zmocnëné Osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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, rozsahu prıjıma:
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plnem

věřovacivdoloìka pro legalizaci

Podle overqyacı

po t : Brno 1

Poř.č: 61300-0230-0011

Plná moc

(dále také jen „zmøøjiıiıeıêw

-

tímto zmocňují

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným Ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
příjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do »katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocnëne Osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

Žllìíìxüľﬁ

Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

Gvăřsvacjvdciaëkg pra legalizaci

Pař.č: 62703-02l2~0098

Gvěřüvzcgvdüìcżka 9": íegaìžzací
Fądie svegögacšvnﬂıhz poęty: ör`

Pcř,c; ó2?CG“U:ì2ˇ3ıQ3

Podle øvezogacı

pasty; Brno 27

Plná moc

(dále také jen „zmocnítel")
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby Za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

Obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodñující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32. 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízenl, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými Obecně závaznými právními
předpisy.
k/

V

Tuto plnou moc dně

Uvěřovgqˇdoložka pro legalizaci

Podleøove osˇıacı

Brno 36

P0ř.č: 63600-0084-0207

Plná moc

-

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tiži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70

a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu Č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje ì k Zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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ŽL. BL 2021i
Tuto plnou moc dne

Ověřcıvacšˇdoložka çro legalizaci

Podle Ovegogacı knıhy posty: Brn0_28

Poř.č: 62800-0068-0064

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Bměnskými komunikacemi, a.s.,
lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 O0 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřlzení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijimal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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15. U5. ;
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

üvěřovacíwdoìqžka pro ie aˇlìZ/ąci
Podle ovexçknıhy posty; .rebıc 1

Poř.č: 67401-0216-0059

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby Za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemkuˇp.č'. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnítele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298H0
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocniteleﬁpři vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal navrh na vklad, jednal v řízenﬂpodával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocnëní zmocněné Osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

dne

Tuto plnou moc dne

/

Jvěřovacývdoložka pro legalizaci ,
Podle oveçogacı
poęt : Hodonın 1

Poř.č: 69501-0174-0284

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi,
a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným Ze
služebnosti) a IMOS development otevřený podilový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3,
186 00 Praha 8, obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem
Pobřežní 600/3, 186 00 Praha 8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě,
spočívající v právu Zřízení, přístupu, provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci,
zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel
techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú. Slatina, obec Brno, a k tíži
spoluvlastníckých podílů zmocnítele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70 a 2298/116v k.ú.
Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného GEO75
s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená
bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje í kzastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem
(zejména aby podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné
prostředky, vzdával se jich, příjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna
prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy do katastru nemovitosti).

Zmocnění Zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými
právními předpisy.

V

27. m..
Tuto plnou moc dne ...... ..› ....... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovacjvdoloìka pro le alizaci

Podle Ove o acı knıh

o t : Brno 13

POř.č: 61300-0230-0100

PIná moc

(dále také jen ,,zmocnitel")
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnostl sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným Ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční Společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské Sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tiži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,

přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V dne

'5ll 84.2079

Tuto plnou moc dne ............

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční Společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 32683743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž Služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy

do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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-ällﬂ/.nlilìü
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:
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PIná mOc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské Sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujicí komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tiži spoluvlastnických podílů zmocnítele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického plánu Č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitele pﬁ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení. podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

//

Tuto plnou moc

.

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“)
tímto zmocňují

(dále také jen ,,zmocněnec"),

aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
Obhospodařovaným AMISTA investiční společnost. a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujicí komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujíciho pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnëní Zmocněné osoby dle této plné mocí zaniká způsobystanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

Tuto plnou moc dnezăˇ..

2 8. U7; 1020

ůvěřovacífloložka pro legalizaci
Podle ove o acı

posty: 8rno'8

Pořıˇz: 60800-0265-0006

.věřovacjˇdoiožka pro legalizaci
le Oveçoyącı knıh
t

Poř.č: 62900-0134-0094

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti Sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným Ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTAinvestičníspolečnost,a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosﬁ inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnujícív sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozem ku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70

a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/201Sžvyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 61900 Bmo, přičemž služebnostbude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.

Tato plná mocse uděluje i k zastupovánízmocnitele při vkladovém řízenípřed katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné prostředky. Sv/.ztlávaľlľsze-jich,
přijím al všechny písem nosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášenínutná p ro vklad práv ze smlo uvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přìjímá:

Ověřovacíˇdoložka pro legalizaci
posty: Brno 8
Podle Ovegogací

Poř.č: 60800-0258ˇ0l90

PIná mOc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným Ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebností inženýrské sítě, spočívající V právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby Vedení kanalizace odvodñující komunikaci, zahrnující V sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (Včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 V k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 V k.ú. Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, Vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00ˇBrno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitele při Vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal V řízení, podával opravné prostředky, Vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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1,2. D5. 1020
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 V plném rozsahu přijímá:

OvÉŘOVAcÍ DOLOŽKA P130 LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu v Křenovicích
. . . . . . . n - - - n . n n ø . n n n n . . . n . . . n n n n n n . n . . . - n n n v - . ø . n n n . . . n . n . . . . n - n . nn

(název úřadu)
Poř. č. legalizace: 108
vlastnoručně podepsal

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel")
tímto zmocñuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem). smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na Služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tiži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 V plném rozsahu přijímá:
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Pndle ověçoyacı

knıhy połt : Brno l

Pøﬂčz óısoo-ooso-oızš

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti Sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.S.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.S., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 O0 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

5 [l U4. 1021i

Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

.eﬂgıvąša
i

flìılìl

“›

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnítel“)
tímto zmocñuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
a.s.,
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednat a podepsal s Bměnskými komunikacemi,
IMOS
a
služebnosti)
ze
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným
00 Praha 8,
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186
00 Praha
186
600/3,
Pobřežní
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem
přístupu,
zřízení,
právu
v
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající
služebné
na
vstupu
i
právo
sobě
provozování a údržby vedení kanalizace, odvodňující komunikaci, zahrnující v
2298/5 v k.ú.
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č.
2298/70
2297/397,
2297/380,
č.
p.
Slatina, obec Bmo, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích
vyhotoveného
3268-3743/2019,
č.
plánu
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického

bude zřízená bezúplatně
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost

na dobu neurčitou.
úřadem (zejmena aby
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním
vzdával se jich,
prostředky,
opravné
podával
řízení,
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v
ze smlouvy
práv
pro
vklad
nutná
prohlášení
všechna
pñjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem
do katastru nemovitostí).
závaznými právními
Zmocnëní zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně
předpisy.

v

2a 05. 207D

Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Gvěřovací doložka Qro legalizaci
Podìe ověfoyací knıhv posty; Brna 27

P0ř.č: 62700-0213-0063

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

'

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného Ze-sslužebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787l1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebností) a IMOS

eıeveıepmenı eıﬂevřený peaiıevý fenfđ, ıčz 751 60 013, ee eidıem Pøąčežni 620/3, 186 OO Praha 8,

obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizaceodvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopýšh vozidel techniky), ve prospěch panujfcího pozemku p.č. 2298/5v k.ú.
2297/380, 2297/397, 2298/70
Slatina, obec Brno, a k tížì spoluvlastniclgýgh podílů Zmocnitele na pozemcích č,
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž Služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

Tuto plnou moc dne

Ověřovacivdoìožka pro legalizaci
Podle ovegogacı knıny pasty: Brno 22

POř.č: 62700-0215-0060

Plná moc

(dále také jen „zmocnitelé")
tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098. se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMQS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 OO Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodñující komunikací, zahrnující v sobě í právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvíastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Btno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocñitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
L/

v ...ĚČŤŤČŽŠĚ

Tuto plnou moc šrçˇe

052320

Ověřøvąøˇiˇdøıøžka pro legalizaci
dle

Pøňč: 62700-0211-0034

Ověřovacívdoložka pro legalizaci

PořLč: 62700-0211-0035

Ovegoyacı knıh

Podle Overoyacı knıh posty: Brno 27

PIná moc

(dále také jen

„zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

.

přijímal všechny písemnosti,
činil před katastrálním
úřadem všechna prohlášení
do katastru nemovitostí).
nutná pro vklad práv
ze smlouvy

v

1.1 ů.

202i?
Tuto plnou moc dne
............... ._ 2020 v plném rozsahu
přijímá:

Podle ověřovací knihy
název úřadu
poř. čllegalizace

PIná mOc

(dále také jen „zmocnitel“)

tímto zmocñuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,

IČ: 607 33098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy

do katastru nemovitosti).
Zmocnění zmocnèné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
_

v

ˇcz

Zfı D5. lišit?
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Oxvěřovacíˇdolcˇgka pro legalizaci 7
posty: Brno .75
Podle ovegovaci

Poř-ČI 63500'Ű2Ž1'0050

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel")

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Bměnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3,“ 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnéni zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

Tuto plnou moc dr2a5...U5..Il32ﬂ... 2020 v plném rozsahu přijímá:

ł

üvéřsvacj doložka pra legalizaci

ıﬁodıê avešoyací knıhv posty: Brng 27

Pﬂř Č: 62700-6210-0106

.K4

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé")

-

tímto zmocňují

(dále jen „zmocněnec“)
aby Za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské Sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, pñčemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
pñjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnéní zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

ill üä. iilillì

Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

uveruvacłvooıogxa gro ıegaıızacx

“vor.c: 50100-0420-0212

Pødłe đveçogacı knih poęty: Brno 2ˇ

Ověřovacjvdoložka pro legalizaci
Podle oveçoyacı

posty: Brn9ˇ7

POř.č: 60700-0421-0160
'

PI ná mOc

(dále také jen ,,zmocnitelé")
.

tímto Zmocňují

(dále jen ,,Zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemì, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujicí komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
přijimal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).

Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

25. B5. 2MB

__

Tuto plnou moc dne ............. _. 2020 v plném rozsahu přıjimá:

Iüvěřovacjvdoìožka pro legalizaci

Pçdìe Ovegoyacı knxhy posty: Bynn 27

Gvěřovacšvdoìožka pro legalizaci

Podìe oveçoyacı knıhy poęëy: Brno 27

POř.č: 62700-0215-0029

Poř.č. 62700-0213-0031

PIná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
timto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Bměnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční Společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikací, zahmujíci v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých v'ozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Bmo, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 22971397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatnë
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocněni Zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 15.04.2020

254115. E23
Tuto plnou moc dne

Ověřovacgvdoložka pro lecalizaci
Podle ovegogacı

'

pošty: Brno 27

Poř.č: 62700~0211-0012

PIná mOc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,

IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Bmo, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70

a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podávąl opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brnê, dne .ní 2020

"09. H. 2020
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

0věřOvacj;doIoŽka pro legalizaci
Podle aveçogacı knıh posçyı Brno 27

Poř.č: 62700-0226-0173

PI ná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby Za Zmocnitele jako za povinného Ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sidlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebností inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvoglňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70

a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatné

i

na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitele přì vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

27. U5. 2020

Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

o vÉŘovAcr DoLoZK/-x PRO LEGALIZACI
Obecního úřadu TELNICE

`

Podleâvšřovaciknihy

Plná moc

(dále také jen „zmocnitelé“),
tímto zm ocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)
komunikacemi, a.s.,
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými

ze služebností) a IMOS
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným
186 00 Praha 8,
620/3,
Pobřežní
sídlem
se
development otevřený podílový fond, lČ: 751 60 013,
186 00 Praha
600/3,
Pobřežní
sídlem
se
558,
37
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274

v právu Zřízení, přístupu,
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající

vstupu na služebné
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě í právo
v k.ú.
pozemku,_=p.č.~_,2298/5
vevâprospěohpanujícího
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky),
2297/3972298/70
č.
2297/380,
p.
pozemcích
na
Slatina, obec Brno, a k líži spoluvlastníckých podílů Zmocnitele

a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268.-3,743/2019,-vyhotovéného

zřízená bezúplatnë
i
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 Oqlăjrno, přičemž Služebnost bude

na dobu neurčitou.
úřadem (zejmena aby
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele při vkladovém' řízení před katastrálním
vzdával se jich,
prostředky,
opravné
podával
řízení,
v
jednal
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad,
ze smlouvy
práv
vklad
pro
nutná
prohlášení
všechna
úřadem
příjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním
2
do katastru nemovitosti).
závaznými právními
Zmocnëní zmocnéné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně
předpisy.

v

27. D5.
Tuto plnou moc dne

DoLožKA PRO LEGALıZAcı
Podle ověřovací knihy Městskéh - úřadu Kuřim

poř. č. legalizace Il|/392/2020

ovÉŘovAci DoLožKA PRO LEGALIZACI

PW“ °VĚŤ°VHCÍ kﬂihy

poř. č. legalizace
'

- Nový Lískovec Il.
Brno

Plná moc

(dále také jen „zmocnitelé“),
tímto zmocňují

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými
komunikacemi, a.s.,

lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

(jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS development otevřený podílový fond, IČ: 751
60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, `186 00 Praha 8, obhospodařovaným AMlSTA investiční

Společnost, a.s., IČ: 274 37 558,' se sídlem Pobřežní 600/3, 186 O0 Praha 8 (jako
investorem), smlouvu ozřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající V právu zřízení,
přístupu, provozování a Lúˇdržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě
i právo vstupu na služebně pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve

prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú. Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických
podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70 a 2298/116 vk.ú.
Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž
Služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním
úřadem (Zejména aby podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení,

podával opravné prostředky, vzdával se jich, přijímal všechny písemnosti, činil před
katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy do katastru
nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně
závaznými právními předpisy.

/

v Bfnè, dne ...QÍ-Ťt-...Ťz 2020

_.

ZLUL. Z028
Tuto plnou moc dne

Dr: Iegaììšaaı
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ů»ěř0vacg`d01OŽka pre ıegšíízacı _“

Paula aveﬂnvaeı knıﬂv pustí; Brno gf

POř.Č. ć2ìø3“ì2;h“03Qì

Peř,č: &270$-Q21Q“0G€5

PIná moc

(dále také jen „zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: › 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odl/odňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70

a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele přì vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocněni zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 29.5.2020

29.. U5. ZíìZll

Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

PROHLÁŠENÍ o PRAvosTı PoDPısu NA usTıNĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy O prohlášeních o pravosti podpisu 017023/114/2020/C.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou

zapsaný v seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal (a/i/y):

Podepsaný advokát tímto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.
V Brně dne 29.5.2020

Plnáınoc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze siužebnosti Sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze siužebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTAinvestičníspolečnost,a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení siužebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, Zahrnujícívsobě i právo vstupu na služebné
pozem ky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozideltechniky), ve prospěch pan uj ícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,vyhotoven ého
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnostbude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupovánízmocnitele p`r”ı vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné prostředky, vzdával Sejich,
přijlm al všechny písem nosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášen/nutná p ro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V..... ._ dne

_ 2 l 05. 2020
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovací doložka pro
Podle ověřovací
legalizaci
ty: Brno ˇ 2
po

Poř.č: 60200-0742-0271

uděľıijišenerální plnou moc ,

k tomu, aby mne ve všech právních věcech zastupoval, aby jednal S úřady, orgány státní
správy a orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, zejména k:

0

zastupování ve věci sjednání, uzavření a podpisu kupní smlouvy ohledně koupě
nemovitých věcí,
'_ _ _
_
0 .podpisu a podání návrhu na zahájení řízení na vklad vlastnického *pr~áva ohledně koupě
výše uvedených nemovitých věcí,
0 zastupování ve věci sjednání, uzavření a podpisu smlouvy O budoucí kupní smlouvě
ohledně koupě výše uvedených nemovitých věcí,
,
0 podpisu veškerých dodatků výše uvedených smluv, ohledně výše uvedených
nemovitých věcí,
0 zpětvzetí návrhu na vklad vlastnického práva ohledně výše uvedených nemovitých věcí
do katastru nemovitostí,

0

vzdání se práva odvolání k veškerým usnesením ohledně výše uvedených nemovitých
věcí,
0 Zastupování ve všech jednáních ohledně výše uvedených nemovitých věcí, vykonávání
veškerých úkonů, podávání návrhů, prohlášení, vyjádření, písemných podání, žádostí,
zpětvzetí, vydávání nebo přijímání`ﬁnančních `částek i jiných hodnot a potvrzování
jejich příjmu, přijímání doručovaných písemností a rozhodnutí, podávání řádných i
mimořádných opravných prostředků nebo námitek, rozkladů a vzdával se jich,
uznávání uplatněných nároků, vzdávání se nároků, vymáhání nároků, plnění nároků,
přijímání plnění nároků,
0 uzavírání smíru a narovnání,
podpisu svěřenecké Smlouvy a Smlouvy O úschově kupní ceny, ohledně výše uvedených
nemovitých věcí,
0 podpisu smluv O dílo,
0 vyplnění a podání daňového přiznání k dani Z nabytí nemovitých věcí ohledně
předmětných nemovitých věcí, dani z nemovitostí, jednání zﬁnančním úřadem
ohledně této daně a uhrazení daně,
0 zastupování ve věci sjednání, uzavření a podpisu Smlouvy O odběru elektřiny, zemního
plynu, vody, kabelové televize, telefonní linky, internetu, pojištění nemovitých věcí,
SIPO, i všech ostatních služeb ohledně výše uvedených nemovitých věcí, jako

uvedených
Související S` užíváním
odběrného místa nebo

nemovitých věcí,

S příslušnými dodavateli.

osobu.
úkonům zmocnit třetí
těmto
všem
ke
oprávněn
Zmocněnec je
nejsou v rozporu.
prohlašuji, že jejich Zájmy
Zmocněnec
a
Zmocnitel
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje
2015
V Brně, dne 29. ledna

Plnou moc udělenou

V Brně, dne

na této listině přijimám.

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PoDPısu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM
Běžné číslo knihy O prohlášenícli`o pravosti podpisu 0098251239/2015/0
Já, níže podepsaná
apsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
že tuto listinu přede. mnou vlastnoručně ve 2“ (dvou) vyhotoveních podepsala

, prohlašuji,

Podepsaný advokát tímto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani-pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad S právními předpisy.

v Brnè dne 29. ıédna 2015

vìđìmacì „
0věřovací`dO10žka pro pošty: Brno 2
knihy
Podle ověrovací

Poř.č: 60200-0742-0272

Plná moc

(dále také jen „zmocnitelñ
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnecñ
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednat a podepsal s Brněnskýml komunikaoemí, as.,
lČ: 60? 33 098, se sídlem Renneská třída 787l1a, 639 00 Brno (jako oprávněným Ze služebnosti) a llłlOS
development otevřený podílový fond, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 520/3, 186 0G Praha S,
obhospodařovaným AlvllSTA investiční společnost, a.S., lČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právo Zřízení, řístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňugiol komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
dvoustopýoh vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
pozemky {včetnë práva
vjezdu
Slatina, obec Brno, a k tíži Spoluvlastnickýoh podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297x380, 2293397, 2298170
a 22981116 v k.ù. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-374312619, vyhotoveného
GEGÍ-'ă S.r.o.. lČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 0G Brno, přičemž služebnost bude zřízené bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i kzastupování zmocnitele při vkladovem řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdávai se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocněnl zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby Za Zmocnitele jako Za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 O0 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby veˇdeqí kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GEO75 s.r.O., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladověm řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné mocí zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocñu'i

(dále jen „zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brnénskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33093, se sídlem Renneská třída 787113, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a [MOS
development otevřený podílový fond, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620ľ3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, as., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 60013, 186' 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, Zahmující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 22971380, 2297/397, 2298170
a 2298l116 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 WQ, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, pñóemž služebnost bude zřízená bezúplatııë
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení. podával opravné prostředky, vzdával se jich,
pñjlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
předpisy.
Zmocnëní zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecné závaznými právními
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Plná moc

(dále také jen „zınocnitelé“),
timto zmocňují

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebností sjednat a podepsal s Bměnskými komuníkacemí, a.s.,
lČ: 607 33098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a lMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodñující komunikaci, zahmující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky). ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Bmo, a k tíži spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 22981116 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GE075 s.r.o., lČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje í k zastupování Zmocnítele pñ vkladovèm řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné prostředky, vzdával se jich.
přıjímal všechny písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostñ.
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné mocí zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 V k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, pñčemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocněni zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Plná moc

(dále také jen „zmocnitel")
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s ,Brněnskými komunikacemi, a.s.,

lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jąköìiprávněnýmlze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem? Pobřežní»f-f'620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558_,`Ĺse šidlém Flobřéžrıí 600/3, 186 O0 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, 'spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, pñčemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přıjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnéní Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Plná mOc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
a podepsal s Bměnskými komunikacemi, a.s.,
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal
Bmo
(jako oprávněným ze slużebnosti) a IMOS
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00
Pobřežní 62013, 186 00 Praha 8,
sídlem
se
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013,
Pobřežní 60013, 186 00 Praha
sídlem
se
558,
37
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., lČ: 274
v právu zřízení, přístupu,
spočívající
sítě,
8, (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské
na služebné
zahrnující v sobě i právo vstupu
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujíci komunikaci,

ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky),
na pozemcích p. č. 22971380, 22971397, 2298170
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele
plánu č. 3268-374312019, vyhotoveného
geometrického
dle
a 22981116 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu
služebnost bude zřízená bezúplatně
přičemž
Bmo,
00
619
32,
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova
na dobu neurčitou.

řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém
podával opravné prostředky, vzdával se jich,
podepsal návm na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení,
prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
přijlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna
do katastru nemovitostí).
stanovenými obecně závaznými právními
Zmocnéní zmocněne osoby dle této plne moci zaniká způsoby
předpisy.
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“),
tímto Zmocñ ují

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikaoemi, a.s.,
lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající V právu Zřízení, přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 V K.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se udělujei k Zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmooněné ,osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel")
tímto Zmocňují

(dále jen „zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebností inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.ć. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž Služebnost bude zřízená bezúplatně

i

na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 O0 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 S.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).

Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

dne

Tuto plnou moc dne

H U5. 2020

PROHLÁŠENÍ O PRAvosTı PODPISU NA LısTıNĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM
Běžné číslo knihy O prohlášeních O pravosti podpisu 017023/083/2020/(2.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal (a/i/y):

zapsaný v Seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.
V Brně dne 11.5.2020

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2298/5 V k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

Tuto plnou moc

PRoHLÁšENí o PRAvosTı PoDPısu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné`číslo knihy o prohlášeních O pravosti podpisu 017023/085/2020/C.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal (a/i/y):

, zapsaný v seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad S právními předpisy.
V Brně dne 11.5.2020

Plná moc

(dále také jen „Zmocnitel“)

_

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
komunikacemi, a.s.,
aby za zmocnitele jako Za povinného Ze služebnosti sjednat a podepsal S Brněnskými
služebnosti) a IMOS
ze
oprávněným
(jako
lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo
186 00 Praha 8,
620/3,
Pobřežní
sídlem
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se
186 OO Praha
600/3,
Pobřežní
se
sídlem
558,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37
přístupu,
Zřízení,
v
právu
spočívající
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
služebné
na
vstupu
i
právo
v
sobě
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující
p.č. 2298/5 v k.ú.
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku
2298/70
2297/397,
č.
2297/380,
p.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích
vyhotoveného
č.
63268-3743/2019,
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu
bude zřízená bezúplatně
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost
na dobu neurčitou.
úřadem (Zejména aby
Tato plná moc se uděluje í k Zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním
vzdával se jich,
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky,
vklad práv ze smlouvy
přìjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro
do katastru nemovitostí).
závaznými právními
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně
předpisy.

ıł

V ........

Tuto plnou moc dne

v plném rozsahu přijímá:
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PIná mOc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze siužebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha
8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména
aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V....

Tuto plnou moc dne

ovÉŘovAcí DOLożKA PRO LıšeALızAˇcıı
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

-

tímto Zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti Sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,

IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený pcdílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 'Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveněho
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele prˇı vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv Ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

Tuto plnou moc
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Plná moc

(dále také jen ,.zmocnitelé"),
tímto zmocñují

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 O0 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení. přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci. zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380. 2297/397. 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno. a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579. se sídlem Sokolova 32,619 00 Brno. přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení. podával opravné prostředky, vzdával se jich.
pñjímal všechny písemnosti; činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnëní zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v ...ĹŠÍŠÍÉ/.Ě ......

27. 05m

Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Qro Iegřžízącí
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé'^),

tímto zmocrˇıují

(dále jen „zmocríërtedj
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brrıěnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneska' třída 787/1a, 639 O0 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a ííﬁíJS
development otevřený podilsvý tbnd, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

Obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, as., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 O0 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské Sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvodrˇıujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70

a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,

přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocnëni zmocnèné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecné závaznými právními

V Rousinově dne

27. D5. M

Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovací dolçžka pro legalizaci
Podle Ověňknıhy posçy; Rousınov 0

üvšřovací doložka pro legaìizaci

Podle ověřfknìh

os

Rousínov 0

ˇ

P0ř.č: 68301-0048-0171

P0ř,č; 63501-004g-0172

Plná moc

n

(dále také jen „zmocnitelé“),
tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00=Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k,ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje í k Zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy

do katastru nemovitostí).

ˇ

`

`

-Zgıocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými přávnimi
předˇpisy...›

V Ratíškoviclch, dne 20.04.2020

27. D5. Z821i
Tuto plnou moc dne
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OVÉŘOVACI DOLOĚS:

PRO i..ˇ.‹á.-zš.3.z,

NOVIN.Podle ověřovací knihy I. Obecního úřadu RATI

poř. č. Iegałizacﬁ..

FOM!! ověrøvaﬁı knihy I. Obecního úřadu RATISKQVIŠÉ
NÍ. Ě- Iﬁűąﬂlñw

“

Plná moc

(dále také jen ,zmocnitelé"),

tímto zmooňují

(dále jen ,,zmocněnec')
aby za zmocnitele jako za povinného ze slużebnoslí sjednal a podepsd S Bměııskýmí komuníkaoemí, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneska' třída 787/1 a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IIIIOS
development otevřený podllový fond, lC: 751 60 _013, se sídlem Pobřežní 62013, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., lC: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 60013, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zñzení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujícl komunikaci, zahmující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopýclı vozidel techniky), ve prospěch panujíclho pozemku p.č. 229815 v kú.
Slatina, obec Bmo, a k tíži spoluvlaslnickýcłı podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 22971380, 22971397, 2298170
a 22981116 v kú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-374312019, vyhotovenêho
GE075 sro., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 O0 Bmo, přičemž Služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele pñ vkladovém řízenlpřed katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řlzenLpodàıal opravné prostředky, vzdával se jich,
přijlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do kataslru nemovitostí),

Zmocněnl zmocfıéné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stsıovenými obecně závaznými právními

Předpisy

Tuto plnou moc dne ........ .Á ..... ..
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Por.c: 62700-0214-0155

Poř.č: 62700-0214-0157

Plná moc

(dále také jen „Zmocnitel“)
tímto zmocñuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného Ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným Ze Služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O zřízení Služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 sro., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnéní zmocnéné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:
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PI ná mOc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou;
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne

'üvéřovacìˇdoloýka pro legalizaci
Podle ove o acı knıh
Brno 7

Poř.č: 60700-0417-0119

PIná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Bměnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosﬁ inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodñující komunikaci, Zahmující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Bmo, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy

do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ........... .ÍŠęIZO v plném rozsahu přijímá:

Ověřovacívdolçˇ a pgo łeoalizacì
Podle over knxh os : Brnožâ I

Poıˇzč: 62500-0180-052?

Plná moc.

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebností sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/18, 639 00 Bmo Gako oprávněným ze služebnOstD a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 60013, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodñující komunikaci, zahmující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.-ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 22971380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnítele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
`
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plne moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTAinvestičnispolečnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské Sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícılıo pozem ku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotovenéh O

GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnostbude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k Zastupovánizm ocnitele při vkladovém (řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal' návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřlzení, podávat opravnjéprostředky, vzdával sejich,
přijlmal všechny písem nosti , činil před katastrálním úřadem všechna prohlášenínutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nem ovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu pñjímá:
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Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70

a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 O0 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

legalizaci
ovêřøvﬂøˇiˇóøıøžka pm posty:
Brno 2

Pøňčz 60200-0748-0103

Plnárnoc

tímto zmocñuji

(dále jen ,zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098. se sídlem Renneská třída 787/18, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě. spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci. zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Bmo, a ktiži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 22971380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina. obec Brno, a to vˇrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnítele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním“ úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocněni zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby Za Zmocnitele jako za povinného ze siužebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze siužebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení siužebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).

Zmocnëní Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 2.6.2020
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PROHLÁŠENÍ o PRAvoSTı PoDPısu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy O prohlášeních o pravosti podpisu 017023/119/2020/C.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal (a/i/y):

prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.
V Brně dne 2.6.2020

PI ná mOc

(dale »také jen ...zmocniteľü
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného Ze služebnosti Sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi. a.s..
IČ: 607 33 098. se sídlem Renneská třída 787/1a. 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013. se sídlem Pobřežní 620/3. 186 00 Praha 8.

obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, as., IČ: 274 37 558. se sídlem Pobřežní 600/3, 186 D0 Praha
8 (jako investorem). Smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské Sítě. spočívající v právu Zřízení. přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci. zahrnující V sobě iprávo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.

Slatina, 91999 Brno. a k tíži spoluvlastniçkýçh podílů 'zmocnltęle na (pozemcích p. č, 22971330, 22971397. 2293/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina. obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019. vyhotoveného
GE-Q75.s.r.eo„n. IČ; 276 9,9 579. se sídlem Sokolova 32. 519 00 Brno. přičemž služebnost bude zřízená .hﬁıúlălatně
na dobu neurčitou.
_
Tato plná moc se uděluje ik zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh ,na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení. poclával opravné prostředky. vzdát/al se .jich.

pñjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy

Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými zprávními

Dřędıêisyz

Ě MŠ

v

i 7. U7. Zlˇlšíl
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Uverovacì doiożka pro legalizaci

Podle ověžo acž knih

t

â

ífořnž: 62700~O2l7-009ˇf`

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnítel")
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti Sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi,
a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787l1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze
služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3,
186 00 Praha 8,

obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní
600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebností inženýrské Sítě, spočívající V právu
zřízení, přístupu,
provozování a údržby Vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující V sobě Í právo
vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku
p.č. 2298/5 V k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397,
2298/70
a 2298/116 V k.ú. Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného

GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při Vkladovém řízení před katastrálním
úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízenl, podával Opravné
prostředky, Vzdával se jich,

přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná
pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnëní Zmocnëné Osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně
závaznými právními
předpisy.

v ..BÄA/.č........, dne

22. B5. Íﬁlíl
Tuto plnou moc dne
Ověřovacˇíˇdolçžka pˇro le alìzaci
Podle over knıh ost ; rno 20

POř.č:`62000-0031-0130
ˇ

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“),

tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržbyvedení kanalizace odvodñující komunikaci, zahrnující V sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopýchvvozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými Obecně závaznými právními

V Brně, dne 11.6.2020

Tuto plnou moc dne

2020 v plném rozsahu přijímá:

PROHLÁŠENÍ o PRAvoSTı PoDPısu NA LısTıNĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTıšM
Běžné číslo knihy O prohlášeních o pravosti podpisu 017023/138-139/Z020/C.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal (a/i/y):

, zapsaný v seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její Soulad S právními předpisy.
V Brně dne 11.6.2020

PIná mOc

(dále také jen „zršıocniteľì
tírrıto zmocňuji

(dále jen ,,zmocrıěnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsalsBrněnskými komunikacemi, a.s., IČ:
607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze sl“užebnosti)a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186
8 (jako investorem),smIouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na

Praha 8,
00 Praha
přístupu,
služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemkup.č.2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116V k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatnè
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnítele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv Ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 28.04.2020

2 8. Ill. Zllﬂl
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

üvěřovacívdüloìka pra legalizaci

Podle ověro acı knıh“

ost : Brno 18

Poř.č: 6íBOG~üü50-0055

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, as.,
IČ: 607 33 098. se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTAinvestičníspolečnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem). smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujíci komunikaci, Zahmující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozem ku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Bmo, a k tíži Spoluvlastrıických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70

a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/201Qﬂyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 O0 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.

Tato plná mocse uděluje i k zastupovánízmocnítele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímá! všechny písemnosti. činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná p ro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

dne
ﬂé/ﬂg... 202D

i U. 06. 28202020 v plném rozsahu přijímá:

Tuto plnou moc dne ............... ..

ˇ

ˇ

ˇ

„a

Plná moc

(dále také jen ,_,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(d ále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: (607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1 a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTAinvestičrıí společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Pra ha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnostl inženýrské Sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údıžby vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě ì právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujiciho pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži Spoluvlastrıických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 22 98/70
a 2298/1 16 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,vyhotove ného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná mocse uděluje I k Zastupování zmocnltele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával sejich,
přijímal všechny písem nosti. činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná p ro vklad práv ze smlouvy
`
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

1 II. U6. m
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

èêž

čšﬂıø øvèřìzvøøi knihy O 45g ľf>2

Plná moc

(dále takéjen „zmocnitelé“),

tímtoizmocňují

.z

(dáleljen „zmocněnec")
aby- za zmocnitele“jakoxza.zpovinknéhoj2e..Šlˇùžebrıosti sjednála podepsal s Brněnskými k'

ıč: 607 33 098. se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 O0 Brnø (jako nprávnèhýmhçę slu an* a os,
.áøveıøpment otevřený pødﬂøvý fønd, ıčz 751 60 013", se Sidıenı Pøhřežni ê2073,ˇ“1<8ä ooˇìiřáﬁżfsˇ,“
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 j37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvcdňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na Služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.‹ˇ:. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 22971397, 2298/70
a 22981116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, prˇıčemž Služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnëní zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V dne

1 0. U6. ZUZU

Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

-

.Ověření-legalizace v

Bšžnê ćísıø øvèrøvaøí knih zo 31/! / 6 ˇ" I t“ ba
a

Ověření legalizace
Běžné číslo ověřovací knih : O f W ' ø 4 4 / mw

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujici komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastníckých podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatné
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnëní zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

.

,\

V „ĚZ/.YĚ ......

-'

Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:
Ověřovací doložka pro leoalizaci
Poř.č: 64500-0024-0256

Podle ověřovací knıh

ošt : Brno 45

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahmující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Bmo, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
pﬁjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plnem rozsahu přıjímá:
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PI ná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnítele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnítele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnítele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocněni zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 28.7.2020

Žil ll/.Zuú

Tuto plnou moc dne

PROHLÁŠENÍ o PRAvosTı PoDPısu NA LısTıNĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy O prohlášeních o pravosti podpisu 017023/200/2020/C.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal (a/i/y):

, zapsaný v seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.
V Brně dne 28.7.2020

Plná moc

(dále také jen „zmocnitelé"),
tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným Ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné Osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

Tuto plnou moc dne

2 8“ Vim
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Ověřovací doložką ptD"ìeGaIíZaci

POř.č: 62700-0216-0067

Dvěřøvacjvdoložka pro legalizaci

POř.č: 62700-0216-0070

Podle Dve o ací

Podle Ovegogacı

p0sty: Brn9 27

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající V právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujíciho pozemku p.č. 2298/5 V k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
pñjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými Obecně závaznými právními
předpisy.

V ...Brně....., dne ...24.4.

Zl. nı.. za;
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:
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Plná moc

(dále také jen ,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

ffiáleien „zmocněnecﬁ
aby za Zrrıocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Bměnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IC: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3,' 186 O0 Praha 8,
Obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, Zahmující v sobě i právo vstupu na služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Bmo, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, pñčemž služebnost bude zřízená bezúplatnë

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřlzení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnéní Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

l 3;- U5. 202i]
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Uvěřovacýˇdoložka pro legalizaci
Podle Ove o acı
t

Poř.č: 63600-0085-0241

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“),
tímto zmocňuje

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskýmí komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,“vyhotoveného

GEO75 s.r.o.. IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné mocí zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

dneűfízŤ/Ĺá
2020

Tuto plnou moc dne

1.7.

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi,
a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti)
a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00
Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186
00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení,
přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5
v k.ú.
Slatina, obec Bmo, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70

a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného

GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, pñčemž služebnost bude zřízená
bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména
aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával
se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze
smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými
právními
předpisy.
ı/
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Tuto plnou moc dne
Ověřovací doložka pro legalizaci
Brno 4 5
Podle ověřovací

Poř.ť`:: 64500-0024-0246

Plná moc

(dále také jen ,,zmocniteI")

tímto zmocňuje

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISŤA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina,`obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/380, 2297/397, 2298/70
a 2298/116 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 O0 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocněnl Zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně dne 11.5.2020

'l l. U5. 2020

Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

PROHLÁŠENÍ O PRAvosTı PoDPısu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy O prohlášeních O pravosti podpisu 017023/086/2020/C.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal (a/i/y):

zapsaný v seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad S právními předpisy.
V Brně dne 11.5.2020

Ami/m
Plná moc

AMISTA investiční společnost, a.S., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00,
zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626, zastoupená Ing. Ondřejem Horákem,
předsedou představenstva,

(dále jen ,,Investiční spoIečnost")
jednající na účet podílového fondu IMOS development otevřený podílový fond, Zapsaného

vseznamu podílových fondů vedeném Českou národní bankou (dále jen ,,ČNB") pod IČO (NID)

75160013, se sídlem Pøbřežni 3, č. p. 520, PSČ 185 oo, Praha 8

(dále jen „Podílový fond")
tímto zmocňuje

aby prostřednictvím níže uvedených osob:

(dále jen ,,Zmocněné osoby”),
jménem Investiční společnosti jako obhospodařovatele Podílového fondu, tj. na účet Podílového
fondu:
(i)

vykonávala činnosti související smrovozně-technickou správou a údržbou aktiv investičního

fondu (včetně podpisu veškerých dokumentů), tedy aby činila následující právní a jiná jednání:
-

přípravu investičních aktiv k pronájmu a přebírání investičních aktiv od nájemců včetně uzavírání
(podpisu) předávacího protokolu, včetně činění právních jednání směřujících k ukončení nájmu
(tj. dohod, výpovědí, odstoupení od smlouvy apod.),

-

předávání investičních aktiv nájemcům včetně uzavírání (podpisu) předávacího protokolu,

-

kompletní vyřizování reklamací obchodních protistran,

-

zajišťování drobných oprav v pronajatých investičních aktivech včetně uzavírání (podpisu) a
ukončení Smluvní dokumentace, avšak včetně objednávání oprav na základě uzavřené Smluvní
dokumentace, přebírání provedených oprav, vytýkání jejich vad a dalších obdobných jednání,

-

přebírání investičních aktiv od nájemců včetně uzavírání (podpisu) předávacího protokolu, avšak
vyjma činění právních jednání směřujících k ukončení nájmu (tj. dohod, výpovědí, odstoupení od
smlouvy apod.),

-

vedení evidence nájemců, včetně upomínání nájemců v prodlení,

-

Zajištění provádění všech předepsaných revizí, kontrol a servisních prohlídek souvisejících
S investičními aktivy a jejími technologiemi, včetně zajištění odstranění zjištěných závad včetně
uzavírání (podpisu) a ukončení smluvní dokumentace,

-

zajištění provádění pravidelných kontrol P0 a BOZP, včetně zajištění odstranění zjištěných závad
včetně uzavírání (podpisu) a ukončení Smluvní dokumentace,

-

zajištění chodu všech technologií použitých V investičních aktivech včetně uzavírání (podpisu) a
ukončení Smluvní dokumentace,

-

provádění výběrových řízení na dodávané služby souvisejících S facility managementem na
základě podkladů dodaných zmocnitelem a dle jeho pokynů včetně uzavírání (podpisu) a ukončení
jakékoli smluvní dokumentace,

-

návrh a zajištění realizace všech oprav a rekonstrukci investičního charakteru dle schváleného
harmonogramu, na základě schválených výběrových řízení včetně uzavírání (podpisu) a ukončení
Smluvní dokumentace,

-

návrh a zajištění realizace všech drobných oprav, potřebných k udržení nemovitosti vřádném
.
,
.
„
.
, , ,
ˇ .
,
f
stavu dle schvaleneho rozsahu vcetne uzavıranı (podpısu) a ukonceni Smluvní dokumentace,

-

zajištění úklidu nemovitostí a jejich součástí, souvisejících venkovních ploch a chodníků, vč.
údržby zeleně vybranými úklidovými firmami včetně uzavírání (podpisu) a ukončení smluvní
dokumentace,

-

Zajišťování dodávek všech energií a ostatních služeb nutných k provozu investičních aktiv - vody,
plynu, el. energie, dodávku tepla a teplé vody, odvoz pevného domovního odpadu, včetně
uzavírání (podpisu) a ukončení smluvní dokumentace.

(ii) vykonávala činnosti související sinženýrskou činností pro investiční fond (včetně podpisu
veškerých souvisejících dokumentů), tedy aby činila následující právní a jiná jednání:
-

projednávání studií;

-

zajištění podkladů pro Změnu územních plánů;

-

zajištění odborných posudků, stanovisek, oznámení EIA;

-

zajištění průzkumů a Zaměření staveniště;

-

vyhodnocení nabídek;

-

pomoc při zpracování záměru výstávby;

.

-

pomoc při zpracování zadání stavby;

ﬂ

v

koordinace projekcnı cinnosti;

-

zajištění projektové dokumentace od úvodního záměru až po povolení stavby na základě
Stavebního zákona;

-

zajištění všech potřebných stavebně-správních rozhodnutí nutných pro realizaci předmětných
záměrů;

-

Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, vlastníků inženýrských sítí, správců
inženýrských sítí;

~

zajištění majetkoprávní agendy spojené S přípravou stavby (smlouvy nájemní, kupní Smlouvy,

~

smlouvy na Zřízení věcného břemene, smlouvy o právu provést Stavbu);

~

zajištění souhlasu a rozhodnutí O odnětí půdy zemědělské výroby;

-

zajištění rozhodnutí O vynětí lesních pozemků Z půdního fondu;

- vypracování žádostí na zahájení stavebně-správních řízeních;

-

Ostatní práce ínvestorsko-inženýrské neuvedené v přehledu

-

podání a administrace žádostí o dotace.

Poskytovatel není oprávněn vykonávat zmocnění uvedená vtéto plné moci jinými osobami, než

která je uvedena jako Zmocněná osoba v této plné moci. Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné
moci zaniká způsoby stanovených obecně závaznými právními předpisy a/nebo Smlouvou O

poskytování služeb.
Poskytovatel, jakož i Zmocněná osoba, musí dbát pokynů investičního fondu a jednat ve smyslu
uzavřené Smlouvy O poskytování služeb včetně jejích příloh, uzavřené mezi investičním fondem a
Poskytovatelem.
Toto

Zmocnění

není

pověřenim

jiného

kvýkonu

jednotlivé

činnosti,

kterou

zahrnuje

obhospodařování či administrace investičního fondu ze Strany AMlSTA investiční společnost, a.S.
V Brně dne 17. 10. 2017
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II*

Plná

moc

Brněnská komunikace č.5., :č 607 33 098, se sídlem Brno - Šrýřine, Renneská třída 787/1a, PSČ 539 00,
obchodní společnost zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložfka
1479, dále též jen „společnostﬁ zastoupená lng. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva a Mgr.
Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
zplnornocňuje

svého vedoucího zaměstnance, lng. Ludka Borového, generálního ředitele obchodní společnosti Brněnské
komunikace a.s.,
zejména dle ust. § 166 odst. 1 a § 430 zákona č. 89/2012. Sb., 'občanský zákoník, ust. § 11 zákona č.
262/2006 Sb., Zákoník práce, ust. § 21 odst. 1 pism. b) zákona č. 99/1963' Sb., občanský soudní řád, ust. §
33 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., správní řád soudní, ust. § 24 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,

ust. §30 odst. 1 zákøna č, 500/2004 sh., správní řád,

ˇ

i“

aby společnost jako právnickou osobu zastupoval, resp. jejím jménem jednal a samostatně se

podepisoval ve všech věcech a samostatně Společnost zavazoval při jednotlivých právních jednáních či
úkonech, včetně notářských zápisů S doložkou vykonatelnosti dle § 71a a § 71b notáükého řádu, až do výše
5.000.000,- Kč bez DPH (pětimilionůkorunčeských) u toho kterého úkonu a dále aby zmocňoval kjednání za
společnost S třetími Subjekty další fyzické nebo právnické osoby.
‹

Uvedené finanční omezení neplatí při právních jednáních a úlgorıech k zajištění provozních potřeb

společnosti (zejména dodávky tepla, el. energie, telefony, likviclacê odpadů), 'při přávnlćh jednáních a
úkonech, směřujících kzískání veřejné zakázky pro zastupovanou společnost včetně podpisuveškerých
souvisejících listin, a to ivčetně závazného návrhu smlouvya všechjejich dodatků, a to jak v listinnépodobě,
tak lv elektronické podobě S elektronickyzaručeným podpisem, při podpisu dohod olčaucich uzaviraných
k finančnímu krytí škod vzniklých v souvislosti S užitímﬂ pozemních komunikací a při podpisu dílčích

objednávek stavebních prací, zboží a služeb vyhotovovaných podle uzavřených rámcových smluv.
Toto zplnomocnéní je uděleno na dobu neurčitou.
zplnomocnění není dáno pro případy, kdy je podle zákona oprávněn právní jednání či úkon
ˇ
atutárni či jiný orgán společnosti.
12. 2018

lng. Petr Kratoc vil\.

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.
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