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
DIČ: CZ60733098
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B,
vložka 1479
bankovní spojení:
účet č.:
zastoupená Ing. Lud'l‹em Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
(dále jen ,,oprávněný")

Povinní:

(dále jen ,,povinní")
a
Povinný:

(dále jen ,,povinný")
a
IMOS development otevřený podílový fond
se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

ıčz 75160013
Dıčz cz 684019680
obhospodařovaný investiční společností AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem
Pobřežní 620/3, 186 00 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. 2297/443, ostatní plocha

0

pozemku p.č. 2297/444, Ostatní plocha

v katastrálním území Slatina, obec Brno. Pozemky jsou zapsány na LV č. 6386 vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město
(dále jen ,,sIužebné pozemky").
2.

Povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následující nemovité věci:
0

pozemku p.č. Z297/437, ostatní plocha

v katastrálním území Slatina, obec Brno. Pozemek je zapsaný na LV č. 6617 vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město
(dále jen ,,sIužebný pozemek").
3.

Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:
0

pozemku p.č. 2298/5, Ostatní plocha

vkatastrálním území Slatina, obec Brno. Pozemek je zapsaný na LV č. 5810 vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město
(dále jen ,,panující pozemek").
4.

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, mít a udržovat na Služebných pozemcích také
potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její
modernizace nebo Zlepšeníjejí výkonnosti.

2.

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 00

Brno, jenž byl Ověřen
9. 2019
Příloha č. 1.

a za KÚ pro Jihomoravský kraj odsouhlasen dne 6.
tento geometrický plán tvoří nedílnou Součást této smlouvy coby

Povinný ze služebnosti tímto v souladu s § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
ve Znění pozdějších předpisů, zřizuje ke geometrickým plánem vymezené části Služebného
pozemku služebnost inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, vedení, přístupu, provozování a
údržby kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na Služebný
pozemek (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to ve prospěch panujícího
pozemku. Součástí služebnosti je i právo zřídit, mít a udržovat na služebném pozemku také
potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její
modernizace nebo zlepšeníjejívýkonnosti.
Část Služebného pozemku, k němuž se služebnost zřizuje, je vyznačena v geometrickém plánu
č. 3268-3743/2019 zpracovaném GEO75 S.r.o., IČO 27699579, se sídlem Sokolova 32, 619 00

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.
Vpřípadě, že bude oprávněný ze služebnosti chtít využít svého práva přístupu na služebné
pozemky a Služebný pozemek 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 a
povinnému ze služebnosti alespoň 3 dny předem, a to na adresu Společenství vlastníků jednotek
domu Kigginsova č.p. 1493, Brno, IČO: 05054974, sídlem Kigginsova 1493/10, Slatina, 627 00
Brno, popřípadě na emailovou adresu
povinnému na adresu
uvedenou vzáhlavi této smlouvy; tímto oznámením je tato povinnost splněna vůči všem
povinným ze služebnosti, zasláním na adresu povinného vůči povinnému 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 a Služebný pozemek na vlastní náklad do předešlého stavu a
nahradit povinným ze služebnosti a povinnému ze služebnosti případnou škodu tím způsobenou.
Smluvní strany výslovně berou na vědomí, že tato služebnost přechází na každého dalšího
vlastníka služebných pozemků a Služebného pozemku.
Služebností zřízenou dle článku II. odst. 1 této smlouvy jsou služebné pozemky zatíženy v rozsahu
vyznačeném vPříloze č. 1 ktéto smlouvě a jedná se O služebnost in rem, tedy spojenou
svlastnictvím panujícího pozemku (uvedený včlánku I. odst. 3 této smlouvy), která přechází
s vlastnictvím panujícího pozemku na nabyvatele. Služebností zřízenou dle článku l|. odst. 3 této
smlouvy je Služebný pozemek zatižen v rozsahu vyznačeném v Příloze č. 1 k této smlouvě a jedná
se o služebnost in rem, tedy spojenou S vlastnictvím panujícího pozemku (uvedený v článku I.
odst. 3 této Smlouvy). která přechází S vlastnictvím panujícího pozemku na nabyvatele.
Oprávněný ze služebnosti zřízené dle čl. II. odst. 1 a odst. 3této smlouvy není povinen nést
jakékoliv náklady na zachování a opravy služebných pozemků a Služebného pozemku, tím není
dotčeno případné právo povinných ze služebnosti a povinného ze služebnosti na náhradu škody
způsobené případným poškozením služebných pozemků a Služebného pozemku porušením
právních povinností při případném výkonu práv ze služebnosti ze strany oprávněného.
Povinni ze služebnosti se výše specifikovanou služebnost zavazují zřídit bezúplatně. Povinný ze
služebnosti se výše specifikovanou služebnost zavazuje zřídit bezúplatně. Dále jsou povinni a
povinný povinni Zajistit všechny potřebné souhlasy třetích subjektů se zatížením služebných
pozemků a Služebného pozemku, jejichž souhlasy jsou vyžadovány na základě plnění smluvních

či zákonných povinností povinných. Tyto Souhlasy budou přiloženy knávrhu na vklad práva
Služebnosti do katastru nemovitostí.
10. 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 k zamítavému rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu a
k podání nového návrhu na vklad Služebnosti do katastru nemovitostí.
11. 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., ozvláštních 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 kjejìch 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 „OZ”) 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 v pěti vyhotoveních, povinní ze Služebnosti obdrží jedno vyhotovení,
které bude uloženo u Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1493, Brno, IČO:
05054974, sídlem Kigginsova 1493/ 10, Slatina, 627 00, Brno, povinný ze Služebnosti obdržíjedno

vyhotovení, 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 připojuji 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.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

1 - geometrický plán Č. 3268-3743/2019
2 - plné moci povinných
3 - plná moc pro
4- plná moc lng. Luďka Borového

V Brně, d

......................

Oprávně ':

Brněnské ko unikace a.s.
Ing. Luděk B rový, generální řed el, na základě plné moci

V Brně, dne
Povinní:

Povinný:

V Brně, dne
Investor:

IMOS developmen o evřený podílový fond
obhospodařovaný MISTA 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 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 AMISTAinvestičníspolečnost,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.
Slaﬁna, obec Bmo, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443,
2297/444, 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 zastupovánízmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním
úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné prostředky,
vzdával sejich,
přij lm al všechny písem nosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášenínutná pro
vklad práv ze S m I O u vy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně
závaznými právními
předpisy.

V
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pastyyçišalżce u Brna

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 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 vsobě 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. 2297/443, 2297/444, 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 zastupovánlzm ocnitele přiˇvkladovém
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
prohlášenlnutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nem ovltostí).
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 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, Zahmujíci 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. 2297/443, 2297/444, 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,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zˇmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

Tuto plnou moc dne'

z“

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PoDPısu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy o prohlášeních O pravosti podpisu 017023/314/2020/C.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal (a/ì/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 20.10.2020

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 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 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. 2297/443, 2297/444, 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 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 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.

v

2U. 1U. 2020
Tuto plnou moc dne

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PoDPısu NA LısTıNĚ NESEPSANÉ
ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy O prohlášeních O pravosti podpisu
017023/312/Z020/C.
Já, níže podepsaný
advokátů vedeném

es ou 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 20.10.2020

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 služebnostì) 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: 27`4 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení šlužebnosti 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. 2297/443, 2297/444, 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,
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

23; OE. ZUZU
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:
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Plná moc

(dále také jen ,,zmoct'ı,›itel“)

.

tímto zmocňuji j'

(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 tlži spoluvlastníckých podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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, jednalvřízení, 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

15; U5. 232i!

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

0věřOvac§vdo1OŠka pro legalizaci
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnite|“)
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. 22971443, 2297/444, 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,
přijlmal 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

1 5; U5. ZIIZU
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovacýˇdolcžka pra legalizaci

Psdle

POř.č: 62760-0211-0158

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 787l1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a lMOS

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 služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Bmo, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, v k.ú.
Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveněho GEO75 s.r.o., lČ:
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).
Zmocněni Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně dne

`

U 5.“ U7. Z320

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

PROHLÁŠENÍ O PRAvoSTı PoDPısu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADvoKĂTEM
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 017023/179/2020/C.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod

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

zapsaný v Seznamu
prohlašují, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát timto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost
ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad S právními předpisy.
V Brně dne 3.7.2020

Plná 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 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 zmocnítele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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 zmocnítele pñ 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 písemností, činil před katastrálním-úřadem všechnaprohlášení 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 B. D5. ZÚZII

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

Gvěřovacívdoložka pro ìegalízaci
Podle nveçoyací
Brno,27 I

P0ř.č: 62700-0211-0218

Plnáınoc

(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 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. 2297/443, 2297/444, 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 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 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 mocí zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
V
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Tuto plnou moc dne .'. ............. _. 2020 v plném rozsahu přijímá:
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Plnárnoc

(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, zahmující 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 ktíži spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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.

V

2 1. D5. Z820
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:
üvěřfovšcjﬂivvcﬂízçšfıa p in

žêçá; za.

řlodlę :ver.!txˇxšnﬁy pošty/ ; Errêo ž?

nøř.čz ó27@0~:;;2-cúì.

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel")

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednat a podepsal s Bměnskými komunikacemi, as.,
IČ: 607 33098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnostı) 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, 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 ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 22971444, 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 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,
přìjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnenl zmocnéné osoby dle této plne moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

22. U5. Z820
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

Gvàřovêcívdcìažka gro Iagalìzšcž

Pęaže ovarQvacı Knınz p sty: Brno 2?

POř.č: 6.7u0“C2;2“0ú83

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 OO Praha 8,
obhospodařovaným AM ISTA 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. 2297/443, 2297/444, 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 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
předpisy.

V

Q

Tuto plnou moc dne

Ověřovacývdoložka pro legalizaci

Podle ovegoyacı

post : Brn 27

`

POř.č: 62700-0219-0257

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 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. 2297/443, 2297/444, 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 Bmo, 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,
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 BW

dne 1.33.49.:.... _. 2020

2B_ 1D. 2020

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

Ověřovacjvdoložka pro legalizaci

Poř.č: 62700-0225-0006

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnite|“)

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 odvodňujici 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. 2297/443, 2297/444, 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, přıčemž 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 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.
sv“

V

29. U5. Z020
Tuto plnou moc dne

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

'

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)

1)

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), smlouvy 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), a to ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích vk.ú. Slatina, obec Brno
(případně í ktíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž služebnost bude zřízená
bezúplatně na dobu neurčitou.
2)

aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal se Statutárním městem
Brnem, IČ: 449 92 785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno (jako prvním oprávněným
ze služebnosti) a společností Technické sítě Bmo, akciová společnost, IČ: 255 12 285, se sídlem
Barvířská 5, 602 00 Brno (jako druhým oprávněným ze služebnosti), smlouvy O zřízení služebnosti dle
ust. § 1257 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pro
Zajištění provozování veřejného osvětlení, a to k tíži zatížených nemovitostí - tj. k tíži spoluvlastnických
podílů Zmocnitele na pozemcích vk.ú. Slatina, obec Brno (případně i ktíži pozemků ve výlučném

vlastnictví Zmocnitele), přičemž služebnost bude zřízena bezúplatně na dobu neurčitou a bude spočívat
zejména v povinnosti:
›
na služebných pozemcích trpět umístění veřejného osvětlení a zdržet se všeho, co vede
k jeho ohrožení nebo poškození;
zachovávat ochranné pásmo veřejného osvětlení dle Městských standardů pro veřejné osvětlení, v

ochranném pásmu nevysazovat dřeviny, nebudovat žádné stavby, a to ani dočasného charakteru,
neuskladñovat žádný materiál, neprovádět změny nivelety terénu;
umožnit 1. oprávněnému a 2. oprávněnému vstupovat a vjíždët na služebně pozemky Za účelem
výkonu činností spojených S prováděním obhlídky a kontroly veřejného osvětlení, sjeho
provozováním, údržbou a opravami, prováděním jeho úprav vč. stavebních za účelem modernizace
nebo Zlepšení výkonnosti veřejného osvětlení.

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).

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

V Brně dne 12.5.2020

Tuto plnou moc dne

12. D5. 28282
020 v plném rozsahu přijímá:

PROHLÁŠENÍ O PRAvosTı PODPISU NA LısTıNĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 017023/088/2020/C.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
mnou vlastnoručně ve 3 vyhotoveních 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 12.5.2020

Plná moc

(dále také jen „zmocnitelé“),
tímto zmocňují

(dále jen .,2mocněnec“)
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, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha
8,
obhospodařovaným AMISTAinvestičníspolečnost,a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 18600
Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosﬁ 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 pozem ku p.č. 2298/5
v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnickýchypodílù Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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, pñčemž služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu
neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupovánízmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad,»jedn_al v řízení, podával opravné prostředky, vzdával sejich,

přijímal všechny písem nosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášenínutná 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 dne ............... .. 2020 v plném rozsahu pñjímá

,

-z --

F uz 4 u

ﬂn, L nu‹v„

Vﬂüìęëüa gﬂu iťęaxżﬂàai

Ĺníﬁy çsuvyì šínçvľ

ëü.U{'š`

`

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 afůdržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky~(včetnë práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Bmo, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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 Bmo, pñčemž služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu
neurčitou.
,Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele přı 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 zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

1,5.“ 05. ZQZU

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

üvěřüvábìvdoľožka Qro legalizaci
Podìe
ove o acı

'

POř.č: 62700-0210-0261

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 AMISTAinvestićnispolečnost,a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 OO Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti 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 pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, v k.ú.
Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného GEO75 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 i k Zastupovánízmocnitele pﬁ vkladovém řízenípřed 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.

v

'U5 U5. 2320
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu pñjímá:

Gvěřovacívdplçžka pgp šesašizagí
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Plná moc
ě
(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 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 Služebnostiinženýrské 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. 2297/443, 2297/444, 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).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

115. Os. Z020
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 V plném rozsahu přijímá:

Gvěřovacjvdološka pro le aììzaci

Podle oveçoyacı knıhv pasty; Brno 1

Poř Č: 60ì00-G221-0130

Plná moc

(dále také jen „zmocnitelé“),
tímto zmocñují

(dále jen ,,zmocněnec“í)`“
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, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTAinvestiční společnost, a.S., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

78 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti 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 pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.

Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, v k.ú.
Slatina, obec Brno, a-to V rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného GEO75 s.r.o., lČ:
276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu

neurčitou.

ˇ

Tato plná moc se udéluje i k zastupovánízmocnitele 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,
katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná p ro vklad práv ze smlouvy
přijím al všechny písemnosti, činilpřed
'

do katastru nemovitostí).

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

V .... ...ŠIŽŤŤŤ..... ._ d
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Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu pñjímá:
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üvěřøvacjvdoložka pro legalizaci
Podle Dveçogacı
posty: Brno 2?
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Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňují

(dále jen „zmocnênec“)

'i

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 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: 27437 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 Zmocnìtele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, v k.ú.
Slatina, obec Brno, 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 i k Zastupování Zmocnìtele 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

7/

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

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec'f)
aby Za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brnênskými 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 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 spoluvlastrıických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 22971444, 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 při vkladovém 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 moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

0 5.' Os. 2020
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Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plnem rozsahu prıjımá:
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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., lČ: 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 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 Bmo, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 22971443, 2297/444,
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 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

Tuto plnou moc d

"B 5... .~ ÚS.n.. 2020 _ 2020 v plném rozsahu přijímá:
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnítelé ),

v

tímto zmocñují

(dálejen „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 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 sluˇžebnosti 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 dvoustopýchvozídel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 V k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíží spoluvlastnických podílů Zmocnìtele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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, pñčemž 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 nemovitostí).
Zmocnéní zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

ü 5. BE. 'Z823
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 V plném rozsahu řijímá:

Ověřovacíˇdoložka pro legalizaci

Poøìe ověgogacı

Brno 5

üvë€ﬂvêDí_äo}OžKê Dre lšuaiìzaøžv
ŽQGIÉ ovă o ací k ih
27
ż

Pnř.č: 60500-0066-0010

„.ř
'v' Ĺ,. 62700 ~_„~_;
02,3 Qnöă

Plná moc

(dále také jen „zmocnitelé“),
tímto zmocňují

(dále jen „zmocněnec“)
1)

a podepsal s Brněnskými
aby za Zmocnitele jako za povinné ze služebnosti sjednal
639 00 Brno (jako oprávněným
komunikacemi as., IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
751 60 013, se sídlem Pobřežní
ze služebnosti) a lMOS development otevřený podílový fond, IČ:
a.s., IČ: 274 37 558, se
620/3, 186 00 Praha 8, obhospodařovaným AMISTA investiční Společnost,
služebnosti inženýrské sítě,
sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha 8 (jako investorem), smlouvy O zřízení
odvodñujicl komunikaci,
spočívající v právu zřízení, přístupu, provozování a údržby vedení kanalizace
dvoustopých vozidel
vjezdu
práva
zahrnující v sobě í právo vstupu na služebně pozemky (včetně
Slatina, obec Bmo
vk.ú.
techniky), a to ktlži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích
bude zřízená
služebnost
(případně i ktlži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnltelů), přičemž
bezúplatně na dobu neurčitou.

městenì-Bˇrñëm,
2) 'ˇàbý›ç›za,.fžigr›ıoci'lìítjélejako za jaoviiřiné. ze vslužebıìöstiľsjednal 'aıpoclepsal' se Statutărrıím
oprávněným ze
prvním
(jako
Bmo
00
IČ: 449 92/785, 'se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602

IČ: 255 12285, se sídlem
služebnosti) a společností Technické sítě Bmo, akciová společnost,
O zřízení služebnosti dle
smlouvy
služebnosti),
Barviřská 5, 602 00 Brno (jako druhým oprávněným ze
předpisů, pro
pozdějších
ve
Znění
zákoníku,
ust. § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
spoluvlastnických
tíži
tj.
k
nemovitostí
zatižených
Zajištění provozování veřejného osvětlení, a to ktiži

ve výlučném
podílů Zmocnitele na pozemcích v k.ú„ Slatina, obec Brno (případně i ktiži pozemků

dobu neurčitou a bude spočívat
vlastnictví zmocnltelů), přičemž služebnost bude zřízena bezúplatně na

zejména v povinností:
0

se všeho, co vede
na služebných pozemcích trpět umístění veřejného osvětlení a zdržet

0

kjeho ohrožení nebo poškození;
standardů pro veřejné osvětlení, v
zachovávat ochranné pásmo veřejného osvětlení dle Městských

0

na služebně pozemky za účelem
umožnit 1. oprávněnému a 2. oprávněnému vstupovat a vjíždět

ani dočasného charakteru,
ochranném pásmu nevysazovat dřeviny, nebudovat žádné stavby, a to
terénu;
nivelety
změny
neprovádět
materiál,
neuskladñovat žádný

osvětlení, sjeho
výkonu činností spojených .S prováděním obhlídky a kontroly veřejného
za účelem modernizace
stavebních
vč.
úprav
jeho
prováděním
a
opravami,
údržbou
provozováním,
nebo zlepšení výkonnosti veřejného osvětlení.

katastrálním úřadem (zejména aby
Tato plná moc se uděluje i-k zastupování zmocnitelů pñ vkladovém řízení před
prostředky, vzdával se jich,
podepsal. návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné
pro vklad práv ze smlouvy
pñjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná

do katastru nemovitostí).

Zmøcnëni zmøønënè .Osoby dle této plné moci Zanikávzpůsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Kobylnicich, dne 9.6.2020

Tuto plnou moc dne

13. 10. 21120

Dvěřovací doložka aro legalizaci
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Podle cverovacı knihy posty: Brno 15

POř.č: 6ı500~0ı51“G1Ö3

Plnáınoc

(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 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 panujicího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.

Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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, 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,
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

Tuto plnou moc dne“

Ověřovacíˇdoloëka pro legalizaci
P dl

ove o acı

po ë i Bľﬂ“ 5

Poř.č: 60600-0070-0025

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
a.s.,
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednai a podepsal s Brněnskými komunikacemì,
a
IMOS
služebnosti)
ze
oprávněným
(jako
00
Bmo
639
787/1a,
třída
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA 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 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 panujiciho pozemku p.č. 2298/5 V k.ú.
Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, v k.ú.
Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného GEO75 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 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,
přìjímal 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 dne

0

0věřovac1„do1ęžka pço le alìgaci
Podle over knıhy pDsyy5 olıcka

Poř.č: 57201-0115-0202

Plná moc

(dále také jen ,,Zmocnitel“)
tímto zmocñuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako zapovinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.S.,

IČ: 607 33 098, se sídlem Rennęská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový Ťfond, lČ: 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 spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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 bezúplatné 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.

Tuto plnou moc dne
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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 komunikací,
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. 2297/443, 2297/444,
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,
příjímal 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

Tuto plnou moc dne

Ověřovacíˇdoložka pro legalizaci

Podle ově ovacı kmh

ost ; Brno 27

.5'„..Ú7;..%§0
v plném rozsahu přijímá:

Poř.č: 62700-0217-0108

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 tiží spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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 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,
nutná pro vklad práv ze smlouvy
přijimal všechny písemností, činil před katastrálnírıíúřadem'všeohhaprohlášení
'í
'

do katastru nemovitostí).

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

V

í 8. 05. Z32-

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

Qvěřovacivdoložka Qro legalizaci
ost : Brno 27
ì

POř.č: 62700-0211-0217

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 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. 2297/443, 2297/444, 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, pñčemž Služebnost bude zřízená
bezúplatně na dobu
neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele přı 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 ......

U6

10.
ZB„23020 v plném rozsahu přijímá:
Tuto plnou moc dne ...............
Ověřovací doložka

1
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u
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62700-021447022

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 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 podﬂů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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 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).
Zmocnění Zmocněné Osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V........

25_ IU. 2020
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

=0yěřÓÝäĚÍÍﬂbÍOŽká'gro legalizaci

ü POd1e_ovegoyaç1

posty; Brno 27

POř.č: 62700-0225-0003

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 AMISTAinvestičníspolečnost, 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, Zahrnujícív sobě i právo vstupu na Služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícıho pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a ktíži Spoluvlastnických pod ﬂù Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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 mocse udělujei k zastupovánízmocnitele přı 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 prohlášenínutná p ro vklad práv ze smlo u vy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

t/
V........

1U. 06.
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plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

ąaèř žka p O legalizaci
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poSty: Brn0 § ˇ

P0ř.č: 60600-0066-0229

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 komunikací, 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 tiži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, v k.ú.
Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného GEO75 s.r.o., lČ:
276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, pñčemž 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 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).
Zmocněni zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v.__ _ _ _ _ _ _ _

Tuto plnou moc dne
,TUTTÄESYQŽU

2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovací ˇdol Ožka pro legalizaci

Podle ověroyacı

Vlastnoručne

ˇ

posty; Brno 38
f

PošıčrÍvA 6330050053-(2509 í

Plná moc

(dále také jen „zmocnitelé“),
tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec")
a.s.,
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskýmí komunikacemi,
IMOS
a
služebnosti)
ze
oprávněným
(jako
Brno
639
00
787/1a,
třída
Renneská
IČ: 607 33 098, se sídlem
Praha 8,
development otevřený podílový fond, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00
186 00 Praha
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3,
přístupu,
zřízení,
v
právu
sítě,
spočívající
inženýrské
služebnosti
Zřízení
O
smlouvu
8 (jako investorem),
služebné
na
vstupu
i
právo
sobě
v
zahrnující
komunikaci,
odvodňujici
kanalizace
vedení
provozování a údržby
p.č. 2298/5 v k.ú.
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku
2297/444, v k.ú.
Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443,
GEO75 s.r.o., IČ:
Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
zřízená bezúplatně na dobu
276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 OO Bmo, přičemž služebnost bude
neurčitou.

(Zejména aby
Tato plná moc se uděluje i›k zastupování Zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem
se jich,
vzdával
podepsal návrh na vklad a podalnávrhvna vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky,
ze
smlouvy
práv
pro
vklad
přìjlmal všechny písemností, činil před katastrálnímfˇúřadem všechna prohlášení nutná
do katastru nemovitostí).
Obecně závaznými právními
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými

předpisy.

v Brnè, dne

ı u. as. Z820
Tuto plnou moc dne

Ověřovací doložka pro legalizaci
t : Brno 14

Poř.č: 61400-0108-0133

Ověřouacívdolozka pro legalizaci
Podle overo acı knıhy posty: Brno 14,

Poř.č: 61400-0108-0135

Plná moc

(dále také jen ,zmocnítel“)

timto 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 Bjmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, lČ: 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 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňujicí komunikaci, zahmujíci v sobě í právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopýclı vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Bmo, a ktíži spoluvlastnických podílů zrnocrıitele na pozemcích p. č. 22971443, 2297/444, 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, p‰mž služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu
neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovèm řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návm na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přıjlmal 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

1U. 06. Éiištl
Tuto plnou moc dne

Plná moc

(dále také jen „zmocnítel“)
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebností sjednal a podepsal s Bměnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33098, 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, as., 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, zahmujicí 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 Bmo, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 22971443, 2297/444, 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 v řízení, 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.

./

/

v.ĹëYh&z„„„„,dne.ĹČĎLĂ„„.2o2o

1 U. U6. 2020
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovací doložka pro legalizaci
ˇ

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“),
tímto zmocňují

(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 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 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 ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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,
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.
C/

V

'l U. U5. Z820
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovacjˇdoložka pro legalizaci

_ Poř.č: 58822-0009-0206

Ověřovacjˇdoložka pro legalizaci

P0ř_č; 588z2›0009-0210

Podle Oveçogacı knihy posty; Luka nad Jıhlavou

Podle

ı k h

Plná moc

(dále také jen ,,zmocniteIé“),
tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocniteíe 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, 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 ktíží spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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 Zmocniteíe pıˇi 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 Brně, dne 21.5 2020

i 0. U5. 2820
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Jvěřovaci`dø1oŽka Qro ìegaììzaçí
Podle ověgoyacı

_

POř.č: óh401-0025-020

posty: Bılovıce nad Svìt.

66431-0625-020-5
Ověřovacivdoložka pyo łegaììzaçi , nan Poıﬂč:
Svıt.
ıìovıce
t

Plnáınoc

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 O0 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 spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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, přıčemž 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.
Š;

V dne

i ü U6. Z020

„

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

`

'
1 šo ää żžsližěxššıuﬂd
J?
Švšııˇcvacˇíˇdrılušišän
*
°

PořJćz 6646í-(l059-0188

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

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikací, 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 ktíží spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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,
ze smlouvy
přijímal všechny písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná .pro vklad práv
I

do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

dne
52020

0 5"; U6. Z320
Tuto plnou moc dne

OSVEDČENIE
0 pravosti podpisu
Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu:
ktorćho(ej) totožnosť
som Zistil(a) zákonným spôsobom, Spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad:
listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register
osvedčenýoh podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 337015/2020.

Bratislava dňa 18.5.2020

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“),
tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednat 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 odvodñujicí 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 ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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,
smlouvy
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze
"

do katastru nemovitostí).

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

'l 7. U7. ŽĎZU
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ovêřávaøgvdoˇlnfzjzka prøvıﬂgﬂıiząbi

PQdle.OveçOgąç1 knih

0St

Pnňč: ó27oo-o217-oıf7

- .

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“),
tímto zmocňují

(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 787/1a, 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 odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebrıé
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. 2297/443, 2297/444, 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, prˇıčemž 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 zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
n/

_..

v .ÍŽHŤĹ'.§.Š#Ý§..., dne '71 3 - 2020

dne
............. 2020

1,7. U7. 'Z320

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

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu
Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvcdčujcm pravost' podpisu:
ktorého(ej) totožnost' Som Zistil(a) zákonným

Spôsobom, Spôsob Zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad:
istinu predo mnou vlastnoručne podpisal(a). Centrálny register osvedčených podpisov

pridelil podpisu poradové číslo O 329074/2020.

Bratislava áúa 14.5.2020

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 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. 2297/443, 2297/444, 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,
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

ˇUB. 05,

Tuto plnou moc dne ...............292
_. ÉOZO V plném rozsahu přijímá:

üvéřcvacˇíˇdolo/žka pra legalizaci
pasty; ﬁrnoﬁ
Podle üveroˇzacı

PGĹČ: ó02í30“075l“0032

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocň ují

(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 0.0 ,Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zñzení slużebnosti inženýrské síté, spočívající v právu Zřízení, přístupu,

provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahmující 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 k tíži spoluvlastnických podﬂů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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 Bmo, 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 vřízeni, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
prˇijimal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostü.
Zmocněni Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
c;

z

v.fg.f';řř.ë.......,dneěfzů

2020

U8. U5. 2020
Tuto plnou moc dne

üvšrovacšˇdoložëıa pro le alžzacš

ﬂodìe overovacı knihy posty: Brnoíš5

Pořjč: 6š5013“()2žì“0015

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel )
tímto Zmocňuji

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

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

sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
8 (jako investorem),sm|ouvu o zřízení služebnosti inženýrské
v sobě i právo vstupu na služebné
zahrnující
komunikaci,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujicí
pozemkup.č. 2298/5 v k.ú.
panujiciho
prospěch
ve
techniky),
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel
2297/444,v k.ú.
2297/443,
č.
p.
pozemcích
na
Zmocnìtele
podílů
Slatina, obec Brno, a ktiži spoluvlastnických

č.3268-3743/2019, vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ:
Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu
přičemž služebnost bude zřízená bezúplatné na dobu
276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo,
neurčitou.
vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnìtele při

podával opravné prostředky, vzdával se jich,
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřizení,
prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
přijimal všechny písemnosti, činil předjkatastrálním úřademvšechna
do katastru nemovitostí).
stanovenými obecně závaznými právními
Zmocněni Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby
předpisy.

v

Tuto plnou moc dne..[_].8Z

Ověřovací doložka pro legalizaci

knih

ost : Brno 8

Poř.č: l50800-0257-0053

l

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 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 ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, v k.ú.

Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveněho GE075 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 nemovitosti).

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

ne;

V ...........

i

0 B. 12. Z020

Tuto plnou moc dne

Ohéřovacghdolažka pço žePúđìę ovęrìknšhyìgoęìy _

'išüì

Pa? Q; 52700“0Ž28-GZEG

Gvě‰Ovací„JçìgžKa pis iega Iı`La5.Ť

PJŤ.Č: ö2700“C2Ě6-G18:

Qo

Br

r

Plná moc

(dále také jen ,,Zmocnite|“)
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 sidlem 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 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodñujíci 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. 2297/443, 2297/444, 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 při vkladovém řizenípřed 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 Brně dne 11.5.2020

Tuto plnou moc dne

l Z. D5. ŽĹl-Zll

Ověřovací v doložka
pro legalizaci
ó
Podle 0věr,knıhy
pošçy: Brno 27

POř.č: 62700-0210-0257

Plná moc

tímto zmocñuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze Služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemí, a.s.,

lČ: 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 AMlSTAinvestiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosli inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujíci komunikaci, zahmujíci 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 Bmo, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444,
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 Bmo, pıˇ1'čemž služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu
neurčitou.
Tato plná mocse udělujei k zastupovánízmocnitele při vkladovém řízení přećlłkatastıˇálním úřadem (zejm énaaby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné proslředky, vzdával se jich,
přìjímal 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.

L/
V ....

l 5. 05.

232i?._
Tuto plnou moc dne ...............

Ověřovaciˇdoložka pro legalizaci
ost : Brno 27
P dl Ove o aci

P0ř.č: 62700-0210-0264

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 panujíciho pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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 obecné závaznými právními
předpisy.

15. U5. 202i]
Tuto plnou moc dne

llvěřovacL-dolçžka pro le alìzaci
ost ł rno 6
Podle overıknılı

Poř.č: 60600-0066“0192

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 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 ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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, podávat opravné prostředky, vzdával 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.

v

'l 7. 05. 2020
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 V plném rozsahu přijímá:

PROHLÁŠENÍ O PRAVQSTI PoDęısu

NA LısTıNE NESEPSANE ADVOKATEM
Běžné číslo knihy O prohlášeních o pravosti podpisu:

015653/217/2020/0.

Plná moc

(dále také jen „zmocnitíel“)
tímto zmocñuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemì, as.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/18, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTAinvestíčníspolecnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 O0 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 Bmo, a ktíží Spoluvlastnických podílů Zmocrıitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, v k.ú.

Slatina, Obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného G5075 s.r.o., lČ:
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 zastupovánízm ocnitele 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,
přijím al všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nem ovítostí).
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 Bąrněnskými 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 AMlSTAinvestiční společnost,
a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3,
186 00 Praha

Tato plná moc se uděluje i k zastupovánízmocnitele
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 písem nosti, 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 ...Íëlitıě ......
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Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném
rozsahu přijímá:
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnite|é"), -

tímto zmocňují

(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 investičníspolečnost,a.s.,
IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), Smlouvdoˇ Zřízení služebnosti
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 pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tiži spolu`vlastnìckých podılù
Zmocnítele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, v k.ú.
Slatina,
obec Brno, a to v rozsahufdlę geometrického

plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného GEO75
s.r.o., IČ:
276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619; OO Brno,
přičemž služebnost bude zřízena' bezúplatnë na dobu
'
neurčitou.

Tato plná moc se uděluje í k zastupování zm ocnìtele
při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména
aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal
v řízení, podávat opravné prostředky, vzdaˇval Sejich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem
všechna prohlášenlnutná p ro vklad práv ze Smlo uvy
V

do katastru nemovitostí).

Zmocněnl zmocněné osoby dle této plné moci
zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném
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.Plná moc

(dáletaké jen ,,zmocnite|é“),
tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného zeˇslužebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými
komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneskáitřída 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 AMISTAinvestičníspolečnost,a.s., IČ: 274 37 558, se
sídlem Pobřežní 600/3, 18600 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající
v právuzřízení, přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnujícív
sobě i právo vstupu na služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopýchvozidel techniky), ve prospěch panujícího
pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.

Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích
p. č. 2297/443, 2297/444, 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 Zastupovánízmocnitele při vkladovém řlzenípřed katastrálním
úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal navrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné
prostředky, vzdával sejich,
přijlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášenínutná
p ro vklad práv ze smlo uvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnéní zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými
obecně závaznými právními
předpisy.

V ...íllﬂlﬁ........

i 8. U6. Z820
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, lČ: 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 ktiži spoluvlastníckých podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, v k.ú.
Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného GEO75 s.r.o., lČ:
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,
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

i 8. U6. Z820
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovacžvdoložka pro legalizaci
ost : BrnO ;5
P dl ove o acı

Poř.č: 61500-0144f0111

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.ć. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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 í 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 12. O5. 2020
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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 Bměnskými komunikacemi, a.s.,

IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnostl) 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 dvoustopýoh 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. 2297/443, 2297/444, 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 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 zmooněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

Tuto plnou moc dne
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» 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 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, 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. 2297/443, 2297/444, 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 zmocnltele 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 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.

VBrně,dne

1 8. BE. 'ĹEZU
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověření- legalizace
Běžné číslo ověřovací knihy O 653/2020

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 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. 2297/443. 2297/444, 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 plně moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

Tuto plnou moc dne

Ověřovací dolužka pro legalizaci

Podle Ověfo ací knih

ost : Brn ˇ7

Ověřovací doložka pra łegalizaci
Podle Ověfo ací knih post : Bç o 7

Poř.č: 60100-0422-0045

Poř.č: 60700-0422-0048

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako zapovinného 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 Bmo, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, v k.ú.
Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného GEO75 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 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 moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

25“. U6. 2820
Tuto plnou moc dne

0vëřovac§vdo1Džka pro legalizaci

Podle Ovegogací knıh posgy: Bçno 27

Poř.č: 62700-0214-0239

Pl_ná moc

(dále také jen „zmocnitel“)

timto zrnocňuji

(dále jen „zmocněnec“')
aby Za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi,
a.s.,
-IČI 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 vedeni 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. 2297/443,
2297/444, v k.ú.
Slatina, 'obec Brno, a tovrozsahu 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
bezúplatnè 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,
přijimal všechny_pisemnosti, 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
vv

ı

aliıaci

'àăâiâˇâiâzﬂjzëž iniinj nøš ty: Brno 2
l

vk

Poř.č: 60200-0753-0101

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 O0 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 panujicího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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 přivkladovém 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

Tuto plnou moc dne

OVÉŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALıZAcr,

Podle Ovëřovácí knihy Úřadu městyse Dmholcc .' ` -=` '

poř. Č. Iegalizčııce 227/2020
* vlastnoručně podcpsaì
*

`

'

~

-

-

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, lČ: 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 ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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 OO 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 Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V .

,

............. _ 2020

1.8. U5. 202g
Tuto plnou moc dne

Ověřovaciydvlçžka pgo
Podle Dver knıh

sçy5legalizaci
rno 36

ˇ

Poř.č: 63600-0087~0027

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 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 ktíži Spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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 Bmo, 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,
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.

ˇ
V ......

Tuto plnou moc dne ....

š

Ovëřovacívđolgžka pgo leaalizaci
Pødle overzknıhy QoSçy5 Ěrno 27

POř.č: 62700-0213-0066

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
timto 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 odvodñující komunikaci, zahmujíci v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku pv.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Bmo, a ktíži spoluvlastnických podílů zınocnitele na pozemcích p. č. 22971443, 2297/444, 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 O0 Bmo, pñčemž služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu
neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízenl 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).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

..................

'ˇU l. D6. 292D
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovacivdsležka Qre legalizaci
P dl overo aaı

ost

Bıno ë

Poř Č: 63600-0087ˇ0073

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 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 tíží spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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).
Zmocněni zmocnéné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V ...Brně.., dne 12.5.2020

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

ˇU l. UB. Zll2l]

lvěřovacívdoložka oro ledalízaci

Odle Dverogací knìhv pošt : Brno 27,

Poňč: 62700-0210-0256

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 í 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 spoluvlastníckých podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 22971443, 2297/444, 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 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 Brně, dne 12. 05. 2020

"

Uí. U5. 'ÍÉŤŤQ

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

Ověřovacëvdoloika pro legalizaci
Podle Dvegogacı
posty; 8rn0 14

Poř.č: 61400-0108-0081

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 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 panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, 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, pﬁčemž 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.

J
vfìäälťlš.......

............_.

U l. UB. ZBZU
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

Úřad městské části města Brna Brno-Slatina ._
Podle ověřovací knihy .......................................................................
název úřadu
208/2020
çl
.
por. č. Iegalızace ............................ ..

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 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 ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 22971444, 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 přı 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).
Zmocněni zmocnëné osoby dle této plně moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

L/

V

U l. UB. 292i]

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

Dvěřovacjˇdoložka pro legalizaci 3

Poř.č: 60300-0066-0012

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 787l1a, 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. 2297/443, 2297/444, 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 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,
příjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí), a to pouze pro řízení ve věci vkladu výše uvedeného věcného břemene.
Zmocněni Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

0 l. U5. Z020
Tuto plnou moc dne

Ovšřovacívdoložka pro legalizaci

P0018 ověçoyací

posty: Posta Bçno 30Poř.č: 63000-0042-0136

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocñuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikaceml, 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 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 panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, vk.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 Zastupovánízmocnitele při vkladovém řízenípřed 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 prohlášenínutııá pro vklad práv Ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

U5.“ UB. 28.29

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

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 odvodňujicí 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 ktíži Spoluvlastrıických podılů Zmocnitele na pozemcích
p. č. 2297/443, 2297/444,

vk.ú.
Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu
č. 3268-3743/2019, vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ:
276 99 579,

neurčitou.

se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu

Tato plná moc se uděluje i k Zastupovánízm ocnltele 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 písem nosti, činil před katastrálním úřadem
všechna prohlášenínutná p ro vklad práv ze sm I O uvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká
způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

U 5. U6. 2020
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu pñjímá:

0věřn“ac§ˇdeIOŠk8 çrc legalizaci _
Podlë ovezo acı knih

Poř.č: 66447-0043-0027

ost : Strelıce u Brna

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec")
a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal
639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
00 Praha 8,

751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186
development otevřený podílový fond, lČ:
00 Praha
a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186
Obhospodařovaným AMISTA investiční společnost,
přístupu,
zřízení,
právu
v
inženýrské sítě, spočívající

8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti
zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci,
v k.ú.
techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel
v k.ú.
2297/444,
2297/443,
p.
č.
Zmocnitele na pozemcích
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů

IČ:
plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveněho GEO75 s.r.o.,
Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického
dobu
na
bezúplatně
zřízená
bude
Služebnost
přičemž

276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno,
neurčitou.“

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

V _.

i 5. 709. Zíl2l]

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

üvàřvvašgvđüìçżšš 9 [u

~ž1ę ever knıhy pa sty.

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 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 ktíži spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 22971443, 22971444, 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, 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,
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.

V

18. U5. 2020
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 V plném rozsahu přijímá:
Ovéřovacˇiˇdoìozka çro legalizaci
Podle ovejjoyacı

posty: Brno 27

Poř.‹ˇ:: 62700ˇO2l1-02í9

Plná moc

(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 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 panujíciho pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 22971444, 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 Bmo, 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,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechnaiprohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

0 3". 07.- 232i]
Tuto plnou moc dne

Ověřovací doložka
Běžné číslo ověřovací knihy: O |I|/120/2020

Ověřuji že:

Prohlăłcııí o pnvonl podpisu ııı llıılııč ııeıepıaııć
Běžné ťlılo knihy o pıołılíłcních o prıvoısıi podpisu M6614 I

'

'

álcııı

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé"),
tímto zm ocňují

(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 787/1 a, 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 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. 2297/443, 2297/444, 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, pﬁčemž služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu

neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupovánízmocnitele při vkladovém řízenípřed katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával sejich,
přijímal 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
předpisy.

V

z/

-

U5. U6. Z020
Tuto plnou mocdne

novený

'

cně závaznými

rávními

ovĚŘovAcí DoLožKA PRO u-:GALıZAcı
Podle ověřovací knihy Městského úřadu Velké Pavlovice
poř. č. legalizace 185/2020

ovĚŘovAcí DoLožKA PRO LEGALızAcı
Podle ověřovací knihy Městského úřadu Velké Pavlovice
poř. č. legalizace 187/2020

,Řì
,

Plná

(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 O0 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení,
přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujicí komunikací, 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. 2297/443, 2297/444,
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 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,
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 .... ..z5._'.<'ž.....,dne..fÍ:Ť.4i....2O2o

25. D6. 2020
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

Qvěřovací doložka Qro legalizaci
pustv: Brno 2]
P dl ověfo ací

Poř.č: 62700-0214-0238
I

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, as., 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. 2297/443, 2297/444, 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 nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními předpisy.
.//
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Tuto plnou moc dne

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověfo acı
ost : Brno 11

Poř.č: 61100-0281-0136

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednat 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 AMISTAínvestičníspolečnost, 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 odvodñující komunikaci, zahrnující v sobě
í právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozídeltechniky), ve prospěch panujícího
pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č.
2297/443, 2297/444, 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 zastupovánizmocnitele pﬁ 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 písem nosti, 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 ,,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 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. 2297/443, 2297/444, v k.ú.
Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveněho 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 vkladovéüm 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 sjednąl 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, 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. 2297/437, 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 pñ vkladověm 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 zmocnéné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně dne 18.5. 2020
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Tuto plnou moc dne ..

Ověřovací ílošožka Dre .ecalizacì

Podle eve§úvací knìh

ašt : Brno 27

Pcżřnč: ó2700-G2lì-024h

íl

í
,łˇjiřvííiﬁˇžì
Plná moc

AMısTA invesıični Spøıečnøsı, a.s., ıčoz 274 37 558, se sídlem Pøhřežni 620/3, Praha 8, PSČ 186 OO,
zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626, zastoupená lng. Ondřejem Horákem,
předsedou představenstva,
(dále jen ,,lnvestiční společnosť)
jednající na účet podílového fondu IMOS development otevřený podílový fond, zapsaného

vseznamu podílových fondů vedeném Českou národní bankou (dále jen ,,ČNB") pod IČO (NlD)
75150013, Se sídlem Pøbřežni 3, č. p. 620, PSČ 185 OO, Praha 8
(dále jen ,,PodíIový fond")
timto 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 sprovozně-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,

-v

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, vytýkáníjejich 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 PO 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 sfacility managementem na

základě podkladů dodaných zmocniteiem a dle jeho pokynů včetně uzavírání (podpisu) a ukončení
jakékoli smluvní dokumentace,

-

návrh a zajištění realizace všech oprav a rekonstrukcí 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
.

-

ø
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I

stavu dle schvaleneho rozsahu vcetne uzavıranı (podpısu) a ukonceni smluvnı dokumentace,

.

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

I

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.

(il) vykonávala činnosti související slnženýrskou 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 výstavby;

~

pomoc při Zpracování zadání stavby;

-

koordinace projekcnı cinnosti;

v

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

v

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;

.
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-

Ostatní práce investorsko-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 Í 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

pověřením

jiného

kvýkonu

jednotlivé

činnosti,

kterou

zahrnuje

obhospodařování či administrace investičního fondu ze Strany AMISTA investiční společnost, a.s.

V Brně dne 17. 10. 2017

I

[Následuje podpisová strana.)
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AMISTA in

ti ní Společnost, a.s.

na účet IMOS development
otevřený podílový fond

V Brně dne 17. 10. 2017

v Srně dne 17. 10. 2017

V Brně dne 17. 10. 2017

[l-II Brněnské komunikace
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Plná moc

Brněnské komunikace a.s., lČ 607 33 098, se sídlem Brno - Štýřice, Renneská třída 787/1a, PSČ 639 00,

obchodní Společnost zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložfka
1479, dále též jen „Společnosťﬁ zastoupená lng. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva a Mgr.
Fillpem Lederem, místopředsedou představenstva
zplnomocňuie
svého vedoucího zaměstnance, Ing. Luďka 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 písm. 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,

ˇ

ust. §30 odst. 1 zákona ii 500/2004 Sb., správní řád,

Í`

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 9 71a a § 71b notářského řádu, až do výše
5.000.000; Kč bez DPH (pětimilionůkorunčeskýclı) u toho kterého úkonu a dále aby zmocňoval k jednání za
společnost S třetími subjekty dalšífyzické nebo právnické osoby.
4

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

společnosti (zejména dodávky tepla, el. energie, telefony, likvidace odpadů), 'při přávnićh jedrláních a
úkonech, směřujících kzískání veřejné zakázky pro zastupovarıou společnost včetně podpisuveﬁkerých
souvisejících Ilstin, a to ívčetně závazného návrhu smlouvya všech'jejich dodatků, a tojak V listinnépodobě,
tak i v elektronické podobě s elektronickyzaručeným podpisem, při podpisu dohod ó-kaucích uziaiìlraných
k finančnímu krytí škod vzniklých v souvislosti S užitím- pozemních komunikací a při podpisu, dílčích
objednávek stavebních praci, zboží a služeb vyhotovovaných podle uzavřených rámcových-smluv.
Toto zplnomocněníje uděleno na dobu neurčitou.

Tot zplnomocnění není dáno pro případy, kdy je podle zákona oprávněn právní jednání či úkon
učinit výluč ˇ atutární či jiný orgán společnosti.
VB ěd

ng. e r ratoc víl\.
předseda předst venstva
Brněnské komun kace a.s.

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

Zmocnění vcelém uvedeném rozsahu přijímám a za společnost se budu podepisovat níže uvedeným
4,

Borový
gen rální ředitel
Br
nské komunikace .s.
lnìéłľuděk

arnënsııe Iıøn-ıııııııce a.s. i Renneskà

da 787/18, 539 oo arnø-Šıýřiøø I ıcz 507 33

ı Dıć: :z 507 sa osa ı společnost byla zapsána dne 1. 1. 1995 v øhchnđnım

rejstřlkıı u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479 a je držitelem certifikátů GN EN 150 9001 se zohlednênlm požadavků metodlckého pokynu Systém jakosti v oboru

pøzęrnniøh komunikaci, ČSN EN ISD 14001. ČSN OHSAS 18001. ČSN ıso/ıec 27001 a ČSN oı oası. i 'reızfnnz +420 532 144 m | č-z-nıiız hızønnohkøvnxz J wwnnhhønıxz

ovÉŘOvAci QOLOZKA PRO EGALIZACI

Pﬂdle Ověřovací knihy UFIADU

Def. č. ı-zgąıżzﬂ
MÉSTSKÉĚýâ

FOM.

...............„.. n.

MÉ TA

