
V Brně dne 3.1.2017 :f Distribuce, a.s.
l Gerstnera 2151/6; 3 70 49 České Budějovice 

Pověření 

Společnost E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 
28085400, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl� B, vložka 1772, zastoupená Ing. Zdeňkem Bauerem, předsedou 
představenstva a Ing. Mariánem Kopčíkem, místopředsedou představenstva (společnost E.ON 
Distribuce, a.s. dále jen „E.ON") 

p o v ě ř u j e  

zaměstnance E.ON Distribuce� a.s. 
. .  . . . .  

k zastupování E.ON při těchto úkonech: 

J> uzavírání a podpis smluv týkajících se zřízení či zrušení práva odpovídajícího
věcnému břemenu

J> podpis a podávání návrhů na: vklad práv do katastru nemovitostí ve smyslu zákona č.
256/2013 Sb. o katastru nemovitostí v platném znění provedeného vyhláškou č.
357/2013 Sb. v platném znění

J> podpis a podávání návrhů na provedení zápisu záznamu či poznámky ve smyslu
zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí v platném znění provedeného
vyhláškou č. 357/2013 Sb. v platném znění

J> zastupování v řízeních vedených u jednotlivých katastrálních pracovišť

Toto pověření platí až do odvolání. 

Za představenstvo: 

předseda představenstva 
Ing. Manán Kopčík 

místopředseda představenstva 



E.ON Distribuce, a.s. 

Ověření-legalizace 
j '1 Běžné číslo ověřovací knihy o I r I 6 l /2017

Ověřuji, že ----------------------------------------------------------------------
pan Ing. Marián Kopčík, 
---------------------------------------------- -----------------------------
pan Ing. Zdeněk Bauer, 

jejichž oso ru totoznost y a pro azana platnými 
úředními průkazy, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsali. 

V Brně dne 10. l 2017 

....-

Ověření - vidimace 

Ověřuji, že tento opis složený -1- listu doslovně 
souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z -I -
listu.---·-----· •• ------------------------------------·-• ------
V Brně dne 24.1.2017 

E.ON Distribuce, a.s. 



'v "' , 
"' 

OVEROV ACI DOLOZKA PRO VIDIMACI 

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Moravské Knínice 
poř.č. vidimace l OJ /2021 
tento/tato úplný/á * ěástečný/á * opis */kopie *, 
obsahující 2 strany 
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je 
prvopisem* 
ověřenou vidimovanou listinou * 
listiRou, která je '+')'Stupem z autorizované konverze dokumentů* 
opisem nebo kopií pořízenou ze spisu * 
stejnopisem písem. vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*, 
obsahujícím 2 strnny. 
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/ neobsahuje viditelný zajišťovací 
Prvek. 

• 

V Moravských Knínicích dne 19.02.2021 
Jméno/a a příjmení ověřující osoby: 

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby ........... .. 
*nehodící se škrtněte

j 
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