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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

ıčoz 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'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen ,,oprávněný")

a
Povinní:

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

ıčz 75160013
Dıčz cz 584019680

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. 2298/4, ostatní plocha

0

pozemku p.č. 2298/84, ostatní plocha

0

pozemku p.č. 2298/85, Ostatní plocha

vkatastrálním území Slatina, obec Brno. Pozemky jsou zapsány na LV Č. 5923 vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město
(dále jen ,,sIužebné pozemky").
2.

Oprávněný ze Služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:
0

pozemku p.č. 2297/40, Ostatní plocha
v

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

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

jejich odvodnění.

1.

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

ve znění pozdějších předpisů, zřizují ke geometrickým plánem vymezené části služebných
pozemků Služebnost inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, vedení, přístupu, provozování a
údržby kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující vsobě í 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 zlepšeníjejívýkonnosti.
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
6.9.2019
Příloha č. 1.
3.

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

Vpřípadě, že bude oprávněný ze Služebnosti chtít využít Svého práva přístupu na Služebné
pozemky za účelem prohlídky, kontroly, opravy, plánované údržby či úpravy liniových
odtokových žlabů shora uvedené sítě, a přivádět tam za tím účelem nezbytné pracovníky a
techniku, je povinen tuto Skutečnost písemně oznámit povinným ze Služebnosti alespoň 3 dny
předem, a to na adresu Společenství vlastníků jednotek domu Řípská č.p. 1469, Brno, IČO: 034
95

671,

se

sídlem

Řípská

1469/19,

627

00

Brno,

popřípadě

na

emailovou

adresu

tímto oznámením je tato povinnost splněna vůči všem povinným ze

Služebnosti. V případě odstranění nebezpečí hrozící havárie nebo již nastalé havárie nebo jiného
poškození shora uvedené sítě, není oprávněný ze Služebnosti povinen Záměr oznamovat. Po
provedení opravy či údržby výše uvedené sítě je oprávněný ze Služebnosti povinen uvést
Služebné pozemky na vlastní náklad do předešlého stavu a nahradit povinným ze Služebnosti
případnou škodu tím způsobenou.
Smluvní strany výslovně berou na vědomí, že tato Služebnost přechází na každého dalšího
vlastníka služebných pozemků.
Služebnosti Zřízenou dle článku II. odst. 1 této smlouvy jsou Služebné pozemky zatíženy
vrozsahu vyznačeném vPříloZe Č. 1 ktéto smlouvě a jedná se O Služebnost in rem, tedy
spojenou s vlastnictvím panujícího pozemku (uvedeného včlánku I. odst. 2 této smlouvy), která
přechází s vlastnictvím panujícího pozemku na nabyvatele.
Oprávněný ze Služebnosti zřízené dle čl. II. odst. 1 této smlouvy není povinen nést jakékoliv
náklady na Zachování a opravy služebných pozemků, tím není dotčeno případné právo
povinných ze služebnosti na náhradu škody způsobené případným poškozením služebných
pozemků porušením právních povinností při případném výkonu práv ze Služebnosti ze strany
oprávněného.
Povinní ze Služebnosti se výše specifikovanou Služebnost zavazují zřídit bezúplatně. Dále jsou
povinni zajistit všechny potřebné souhlasy třetích subjektů se zatížením služebných pozemků,
jejichž souhlasy jsou vyžadovány na základě plnění smluvních či zákonných povinností
povinných. Tyto souhlasy budou přiloženy knávrhu na vklad práva Služebnosti do katastru
nemovitostí.

Smluvní strany souhlasí, aby byl v katastru nemovitostí proveden zápis změny odpovídající této
smlouvě. Právní účinky vkladu vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město O jeho povolení ke dni, kdy byl
návrh předložen Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno město. Všechny smluvní Strany se zavazují k součinnosti při vyřizování návrhu na vklad
Služebnosti do katastru nemovitostí. V případě, že příslušný katastrální úřad zjakéhokoli důvodu
zamítne návrh na vklad Služebnosti Z této smlouvy do katastru nemovitostí, zavazují se smluvní
strany k odstranění vad vedoucích k Zamítavému rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu a
k podání nového návrhu na vklad Služebnosti do katastru nemovitostí.
Smluvní strany prohlašují, že se až do provedení vkladu Služebnosti Z této smlouvy do katastru
nemovitostí zdržíjakýchkoli činností, které by vedly ke zmaření či ztížení tohoto jednání.

Každá smluvní strana nese vlastní náklady spojené s uzavřením této smlouvy. Náklady na
povolení vkladu Služebnosti do katastru nemovitostí nese investor.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Společnost Brněnské komunikace a.s. zašle smlouvu Správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
ode dne uzavření smlouvy.

Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek
neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní Strany se zavazují vyvinout
veškeré možné úsilí, aby dotčená ustanovení nahradily ustanoveními platnými a vynutitelnými,
která svým smyslem a účelem v nejvyšší možné míře odpovídají ustanovením dotčeným.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění

pozdějších předpisů, a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.
Společnost Brněnské komunikace a.s. je při nakládání S veřejnými prostředky povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „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 ve čtyřech vyhotoveních, povinní ze služebnosti obdrží jedno
vyhotovení, které bude uloženo u Společenství vlastníků jednotek domu Řípská 1469/19, 627 00
Brno, oprávněný ze služebnosti obdrží jedno vyhotovení, investor obdrží jedno vyhotovení a
jedno vyhotovení bude předloženo příslušnému katastrálnímu úřadu.
10. Smluvní strany závěrem prohlašují, že se řádně seznámíly 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 v tísni 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. 1 - geometrický plán č. 3268-3743/2019
Příloha č. Z - plné moci povinných
Příloha č. 3 - plná moc pro lng. Luďka Borového
Příloha č.4: plná moc pro

25 'U5' 2021
V Brně, dne .............................. _.

Povinní:

V Brně, dne
Investor:

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

Plná moc

(dále jen ,,zmocnitelé“),
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinné 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 vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na
služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujiciho pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktiži spoluvlastnických podílů zmocnitelů (v SJM) na pozemcích p. č. 2298/4,
2298/84 a 2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,

vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno. přičemž Služebnost bude
zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnítelů 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

_., _

/

15. TĹ- 'Z019
Tuto plnou moc dne

i
,zr

Ověřovacívdoložka pro legalizaci
ě

í knıh

Poř.č: 61800f004J-0116

ost : Brno 18

-v-nvžff

üvěřovaciwdoložka pro legalizaci

Podle ovegoyacı knıhy poSty5 Brno 15

Poř.č: 61800-0047-0117

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnítel"),
tímto zmocñují

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby Za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskýmí komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebností) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s.. IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), Smlouvu O zřízení služebností inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace Odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě í právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vlcú. Slatina, obec Brno, a k tiží spoluvlastnických podílů zmocnítele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatnë
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 vřízeni, podávat opravné prostředky. vzdával se jich,
příjímal všecmny 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 2. 6. 2020

mnou
Tuto plnou moc dne
pro legalizaci
Ověřovacívdoložka
ˇ
j

i knih

post :_Br'\oˇ2

Pořıˇz: 60200-0746-0246
ť

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 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 AM ISTA 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 odvodňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 S.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená
bezúplatně

na dobu neurčitou.

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

V Brně, dne

1/ H.NW
Tuto plnou moc dne

z

v

`

'
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Ověřovací dolozka P70 1593112301

Podle ověřovací knıhìQDOSlLYôRŠTQlIINÄRÚVÁ

c
PorÍˇ:

60700`0386'1051

Plná moc

(dále jen ,,zmocnitelé“),
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinné 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 odvodňujici komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40

vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitelů (v SJM)

na pozemcích p. č. 2298/4,

2298/84 a 2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,

vyhotoveného GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude
zřízená bezúplatnë na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitelů 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 nemovitosti).
Zmocnëní Zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V .... „lšzřëř .... .,dne.ěŠ2:47 .2019

_

'-2 U. li. 2019
Tuto plnou moc dne

PROHLÁŠENÍ O PRAvosTı PoDPısu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy o prohlášeních O pravosti podpisu 015610/464-465/2019/C.

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

, zapsaný V seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její Soulad S právními předpisy.
V Brně dne 20.12.2019

Plná moc

(dále jen „zmocnitelé“),

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinné 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 odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů (v SJM) na pozemcích p. č. 2298/4,
2298/84 a 2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude

zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitelů při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal navrh 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 ..................
ˇg/LV/'ˇČˇ

'(17. DZ. 202i]
Tuto plnou moc dne ............... _. 2Q,1‹9/v”p|ném rozsahu přijímá:

Uvˇxova

'

d 1 ˇk

1

'

nˇ

ﬂøăiø øčàgøëzšž Ěnăìíf øâššłšfšvàø ız

Ověřovacivdoložka pro legalizaci

Podle oveyoyacı knıh posty: Brno 13

Vl tn r n

ode sa : Peter Brezovan

ˇ ˇ.
P°"°“
515°“n_,Wę _,z„

Poř.č: 61500-0223-0135

Plná moc

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

(dále jen ,,zmocněnec“)
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 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 vstupuna služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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,
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 oně závaznými právními
předpisy.

18. 12.2„02819 v plném rozsahu přijímá:
Tuto plnou moc dne ...............

Ověřovacvíˇdoložka pro lsoalizaci
Podle overoyacı knih ošt : Brno 27

Pnřxˇz: ó27oo-o2o2-oo91

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 kanalizaceodvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na Služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhoztoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

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

v

1.8. 12. 201

Tuto plnou moc dne ............... _. 3019 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovacívv doložka pro leoalizací
Podle ov eˇrovací kmh pošty: Brno

27

Por.c: 62700-020243092

PIná mOc

(dále také jen ,,zmocnitel"),
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby Za Zmocnitele jako za povinného ze Služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze Služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost. a.s., !Č: 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, Zahmujíci v sobě i právo vstupu na Služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.ć. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32. 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

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

v

18. 12. 201g
Tuto plnou moc dne

Ověřovací doložka pro legalizaci

Podle ověšogací knıhy posty: Brno 7

Pořıˇz: 60700-0396~0280

PIná mOc

(dále také jen ,,zmocnitel"),

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnostì 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 služebnostì 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. 2297/40

v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnìtele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84
a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude
zřízená bezúplatné

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 vřizení, 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 zmocnénè osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými
právními
předpisy.

vBrnë,

Tuto plnou moc dne

2 l. D2. ZDZD

_

Ověřovací doložka pro legalizaci

Podle ověřoyací knıh posty: Brıjo 2

_

POřAˇJI 60200497144195

Plná moc

(dále také jen ,,zmocniteI"),
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 panujicího
pozemku p.č. 2297/40
V k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p.
č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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).
Zmccnëni Zmocnéné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými
obecně závaznými právními
předpisy.

V Brné, dne 24.2.2020

Zl. U2. 202i]
Tuto plnou moc dne
Gvěřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knıhy posty: Brno 1 1

Poř.č: 61100-0275-0002

Plná moc

(dále jen „zmocnitelé"),

tímto zmocñuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby Za zmocnitele jako za povinné 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. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitelů (V SJM) na pozemcích p. Č. 2298/4,
2298/84 a 2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného GEO75 S.r.o., IČ: 276 99 573. se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude

zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitelů při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřizení, podával opravne prostředky, vzdával se jich,
přijlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocnëni Zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecné závaznými právními
předpisy.

Ve Slavkově u Brna, dne 14.01.2020

Tuto plnou moc dne

Poř.č: 68401-015740011

Uvěřovaclˇdolóžka pro legalizaci
Podle oveçovacı

Ověřovací doložk

podle

posty: Slavkov u ęrna

1

'

'

l ř k

ˇ ˇ.
68401 „ 0157-0012

U Brž r c

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel"),
tímto zmocñuji

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

development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na Služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40

vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298184 a
2298185 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 61900 Brno, přičemžslužebnostbude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k Zastupovánízmocnítele při vkladovém řízenípřed katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdàval se jich,
přijím al všechny písem nosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostü.
Zmocnëní Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby
předpisy.
\.›

V

Tuto plnou moc dne

Ověřovací doložka pro legalizaci

Podle ověìogací knıhy posty: Brno 7

Poř.č: 60700-0386-0997

Obecně závaznými právními

Plná moc

(dále jen ,,Zmocnítelé“),

tímto Zmocňují

(dále jen,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako Za-povínné Ze služebností sjednal apodepsal S Brnjěnskýmí komuníkacemi, a.s.,
lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 OO Brno (jako oprávněným ze Služebností) a IMOS
development otevřený podilovˇývfond, 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 odvodrˇıujicí komunikací, zahrnující v sobě i pravo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdudvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.cˇ:. 2297/40
v k.ù. Slatinąjobec Brno, aktiži spoluvlastnických podílů zmocnitelů (v SJM) na pozemcích p. č. 2298/4.
2298/84 a 2298/85 vkú. Slatina, obeo Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019.

vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž' ,služebnost bude

zřízená bezúplatnë na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje í k Zastupování Zmocnitelů při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdaval 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 mocí zaniká Způsoby stanovenými obecné závaznými právními
předpisy.

ŤÍDÉTĚJO i/Ě/

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

`
Tuto plnou moc dne

39-743 2-0

08. UL. 2[lZ[l

vüvěřovacjˇdoložka pro legalizaciv ˇ;“

~Poř.č: 79603-0045-0108

overovacı knıhv posty: ProSteJov 3ˇ
' Podle
“

pro leoalízacì'

Ověřovací doložka
Podle ověgovací knihy posty: Prostějov 3

Püř-Č! 795°3'0°45'°1°9

Plná moc

(dále také jen „zmocnítel“),
tímto zmocňuji

(dale jen „zmocněnec“)
aby za Zmocniteie jako za povinného ze služebností sjednal a podepsal s Bmênskými komunikacemi, a.s.,
lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787l1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení Služebnosti inženýrské Sítě, spočívající V právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahmující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, Obec Bmo, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocniteie na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatnë
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocniteie při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal' návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze Smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocněnl Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

Tuto plnou moc dne

2020 v plném rozsahu přijímá:

üvěřovacjˇdoložka pgo legalìzací
P dl over knıh

ost

Praha 415!

`ˇ

Plná moc

(dále také jen ,,zmocniteI“),
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 787/18, 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 S,
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 odvodñující komunikaci, Zahmující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujíciho pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno. a ktíži spoluvlastnických podílů zınocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 S.r.o., IČ: 276 99 573. 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, podávat 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.

i ~l

Rø- .

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

Folˇxč: lWălO-SSCŠQ-ˇﬁoiü

Ověřovací doložka pro legalizaci

Podle ověăogací knihy posty: Praha ęíă

'

PIná mOc

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

(dále jen „zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brnënskými 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
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské Sítě, spočívající v právu Zřízení,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující V sobě i právo vstupu na

Praha 8,
00 Praha
přístupu,
služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40

v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GEO75 S.r.o., lČ: 276 99 573, Se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatnë
na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal 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).
Zmocnéní Zmocněné osoby' dle' této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
k/
n

V....

5 li. U4. 2020
Tuto plnou moc dne ............... .. 20,19' v plném rozsahu přijímá:

Ověřovací doložka pro leoalizacı

Podle ověřovací kmh pošty; Brno 27

Por.c: nzıvv-vnzv-vn,

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 třlda 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 odvodňujlcl komunikaci, zahrnující v sobe i právo vstupu na služebně

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíží spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4. 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž Služebnost bude zřízená bezúplatnë
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,
přijímat všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy

do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné Osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
K
vﬂ

V

Tuto plnou moc dne

v
plném rozsahu přijímá:

Dvěřovacívdoložka pro legalizaci
Podle overoyacı
posty: Brno 4

Poř.č: 60400-0078-0240

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnítel“),
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 Odvodňujici komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje ik zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijimal všechny písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocněni zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V...Brné ............... ..,dne...8.1.2020

Tuto plnou moc dne

OVÉŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Mﬁtskęhg ı_'ıř_aıjıı_ Rogiçej._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
pol“. č. legalizace _l_3/_2Q2(_l I_I. _ _ _ _ _ _ _ _ _

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 údızˇby 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. 2297/40

vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

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

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

V

2 ü UL. Z020
Tuto plnou moc dne ................ . .

Ověřovacíˇdoložka pro legalizaci

Podle ověroyací

posty: Brno 2

'v plném rozsahu přijímá:

Poř.č: 60200-0727-0249

PIná mOc

(dále také jen ,,zmocnitel“),

tímto zmocňuji

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

obhospodařovaným 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 odvodňujicí komunikaci, Zahrnujícív sobě i právo vstupu na služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujiciho pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 S.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 61900 Brno, přičemž služebnostbude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupovánízm ocnitele 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 prohlášenlnutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocněni Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v ...xřìířřfř...... _. dne ..Ě.°.”.IÍŠI.. 2019

Tuto plnou moc dne

Ověřovací doložka pro legalizaci

Podle ověřovací

posty: Velká Bíteš

Poř.č: 59501-0

Plnáınoc

(dále jen ,,zmocnitelé“),
tímto zmocňuji

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

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

8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňujíci komunikaci, zahrnující
V sobě í právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve
prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktiži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů
(v SJM) na pozemcích p. č. 2298/4,

2298/84 a 2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to vrozsahu
dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,

vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32,
619 00 Brno, přičemž služebnost bude
zřízená bezúplatnë na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje ik Zastupování Zmocnítelů 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 zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby
stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

“”'

Z020

V

lü

Tuto plnou moc dne

Podle ověřovací knihy ÚMČ Brno-Líšeň
poř.č. legalizace Xlll/1lP-011/2020

Podle ověřovací knihy ÚMČ Brno-Líšeň
políč. legalizace Xlll/1IP-012I2020

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 odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíží Spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatnë
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitele při vkladovèm řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízeni, podaval opravné prostředky, vzdával se jich,
příjímal 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

üvěřovaciˇdošošlša pro legalizaci

Podle ovegoyaci lżniny posty: lffęﬂha 624

Púììč: l.‹êlš".10“0.192-Ol`33

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 odvodřıujícı' komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých_ vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40

v k.ú. Slatina, obec Brno. a ktíži spoiuvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 S.r.o., IČ: 276 99 573, 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 vřlzeni, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímai všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby die této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

19. IZ. ZIIIH

Tuto plnou moc dne ............... _. 2019 v plném rozsahu přijímá:

Poęěčìqj/Ací
erovaci

DoLožKA PROHLEGALIZACI

knıhy Olıecnılıo uradu KDMDRANY

PIná mOc

(dále také jen „zmocnitel“),
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými
komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 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 údızˇby 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. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích
p. č. 2298/4, 2298/84 a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického
plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 S.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo. přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatné

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 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

OVÉŘOVACÉ DDLOżê-ÄA PRD gEGALıZAcı

Podle ověřovací

Veiiﬂknu

UV

PIná mOc

(dále také jen ,,zmocnitel“),

tímto zmocňuji

(dále jen ,,Zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako Za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze Služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o_ZříZení služebnosti inženýrské sitě,‹spočívajíci 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. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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,
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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14. UZ. 2020

.

Tuto plnou moc dne

Pořﬂč: 6020007100243

Ověřovaciˇdoložka pro legalizaci
Podle ověnknìhy posty; Brno 2

f

H

PI ná mOc

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

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnltele 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. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíží Spoluvlastnických podílů Zmocnltele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnltele při 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,
přijimal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné mocí zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

T5. 12. 2%

Tuto plnou moc dne .............. ._ 2019 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovacˇíˇdolgžka pgo Ieüalizaci

Podle oveıgknıhy posçy; Ěrno 27

POř.č: 62700-0202-0048

Plná moc

(dále jen „zmocnitelé“),
tímto zmocňuji

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

obhospodařovaným 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. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastníckých podílů Zmocnitelů (v SJM) na pozemcích p.
č. 2298/4,
2298/84 a 2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného GEO75 S.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž
služebnost bude

zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitelů při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízeni, 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.

.

v5

V .................. ..,dne.....Í...Ĺ.....2020

2 7. U5. 2020
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

'

.üvěřovacývdolpžka pyo le alizaci

_. .Poř.č: 61200-0247ž0065

Ověřovacjvdolpžka pfo legalizaci
Podle 0ver,kn1hy posçyg Brno 12

Poř.č: 61200-0247-0067
ˇ

Podle 0ver kn1h

ost :

rno 12

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 slużebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8.
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace Odvodňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. ‹ˇ:. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 V k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 S.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.

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

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

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

V ....

1 7. U2, 202D
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovací doložka pro leoalízací

Podle ověřovací k

ˇrz -

Pnř _č; ó2700_0204-0289

Pl ná 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 vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíží spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plna' 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).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

19x 12.. 7879
Tuto plnou moc dne

Ověřovaoívdoložka pro legalizaci

Podle ověřovací knıh posty: Brno 27 r

Poıˇzč: 62700-0202-0079

_,

Plná moc

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

(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 787I1a, 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
87 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebností inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě í právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Bmo, a ktíží spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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 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 Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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ın. D2. Z020
Tuto plnou moc dne

Qvěřovacíˇˇdoložka pro legalizaci

Podle oveąknıhy pošty; Frýdlant n.0.

Pořnč: 73911-0129-0135

PIná m0c

(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.
2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude
zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.

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

do katastru nemovitosti).

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

V

Tuto plnou moc dně .

P I ná mOc

(dále také jen ,,zmocnitel"),
tímto zmocňuji

(dále jen „Zmocněnec")
aby Za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 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 odvodňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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 vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijlmal všechny písemností, 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

'U- mﬂz“

Tuto plnou moc dne

..._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

Plná moc

(dále jen ,,zmocnitelé“),
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komuníkacemi, 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. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitelů (v SJM) na pozemcích p. č. 2298/4,
2298/84 a 2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 OO Brno, pñčemž služebnost bude
zřízená bezúplatné na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitelů při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
příjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnëní zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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2 8. UZ. 2020
Tuto plnou moc dne

G `Dvacj_dOlOŽ a Drﬁ íegalízacì
Pcżdíe êvžžsxfacž k `hy
posty: Erna 29
vlastnoručně

üvèřovacjvﬂoløžką

pro ìegaíízací
Podše cvegoyasš xnšhv posty; Brpo 27_

P0ř.ć: 629„G~vì2?-G25?

P0ř.Č: 62990-012?`G258

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 slużebností inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujicí komunikaci, zahrnující v sobé i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži Spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízena' 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 Zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v.Ž?%ÉŠQLűĚÍ„đne.4Řz§Í„„.202O

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

Ověřovaciˇdoložka pro legalizaci
Podle overovací
post : Tišnov I

Poř.č: ó6601-0089“0257

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel"),
tímto zmocñuji

(dále jen ,,zmocnênec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Bměnskými komuníkacemi, 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 vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahmující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (vöetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Bmo, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., lČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přiôemž 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.

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

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

V Brně, dne 23.12. 2019

Tuto plnou moc dne 23.12. 2019 v plném rozsahu přijímá:
Ověření - legalizace

Běžné číslo Ověřovací k ıíššjgGŰ/ă/i/~

PIná mOc

(dále také jen ,,Zmocnite|“),
tímto zmocñuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebností sjednal a podepsal s Brněnskýmí komunikacemì, 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, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujíciho pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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 mocí zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

1.9. TL 2019
Tuto plnou moc dne ............... .. 2019 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovacjˇdoložka pro legalizaci

Podle overoyací knıhv posty: Brno 27

Poř.č: 62700-0202-0038

PIná 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 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. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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 vřizení, 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 dnlšgv..
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(dále také jen ì,,zmocnitel"),
tímto zmocñuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného Ze služebnostiˇsjednal a podepsal s Brněnskými ﬂkomunikacemi, a.s.,

IČ: 607 33 098, se sídlem Renneska' třída 787l1a, 639 0.0 Brno (jako oprávněným Zżšﬂfslužebnosti) a IMOS
development otevřený podílový, fond, IČ: 751ˇ 60 013, jse sídlem Pobřežní_..6_20Ĺ3,ˇ

øhhøspødzřøvahým AMıSgTA investiční špøıęčnřčzst, ąši, ıČ:[274 37 558“. se sıˇóıem PohrežrijrÍsoo/S, 186 oo Praha

38 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrskésítě, spočívající vnprävu“ zřízení, přístupu,
provozování a ůdržby 'vedení kanalizace odvodrˇıujíoí,zkomunikaci, zahrnujíčívsoběgi právo vstupu naslužebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěchpanujíciho pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obeo Brno; a ktíží spoluvlastniokýclçąz podílů zmocnitęle na pozemcích p. .č.4 2298/84; 2298/84 a

2298/85 v k.ú. Slatina, ObecVBrnd-a to' v rozsahu židle geometrického plánu č.“ 3268-3743/2019, ,vyhotoveného
GEO75 s.r.o.. IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32.619 00 Bmo, přičemž Služebnoíst bude zřízená bezıúplatně

'

na dobu neurčitou.
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Tato plná moc sˇe uděluje i k Zastupování izmocnitelę při vkladovém řízení před katastrálnímgúřaderriıtzejména aby

podepsal návrh“ pa vklad a podal návrh na vklad, jednal

přijímal všechnypísemnosti, činil před katastrálním
A~úřĹadem všechna ,prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
'
do katastru nemovitostí).
Zmocnënl zmocněnéosoby dle této plné moci füzanikáVzpůsobyﬂstanovénými'obecněľìzávazrìými právními
předpisy.

i U. U l. Z020
Tuto plnou mqç dne
Jvářovacjvdoložka pro legalšzaci
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Poř.š: 62700-GZGS-üôšě
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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
komuníkacemi, 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 odvodňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i
právo vstupu na služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch
panujícího pozemku p.č. 2297/40

vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastníckých podílů Zmocnitele na pozemcích
p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, Obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 O0 Brno, přičemž služebnost
bude zřízená bezúplatnë
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje ik Zastupování Zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním
úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné
prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná
pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnëní zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými
obecně závaznými právními
předpisy.

Tuto plnou moc dne

Ověřovacvíˇdoložka pro legalizaci
Podle oveçovaci kmh posty; B rno 2

19. 12. 2019

Poř.č: 60200-0685-0181

PIná moc

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

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými
komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 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 komunikací, zahrnující
v sobě í právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch
panujicího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktiži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického plánu
č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 O0 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,
přıjímal 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

u

Tuto plnou moc dne

Ověř-Ovaciˇdoloěka pro legalizaci“ xvz
posty: Bfçıg-ZO
Podle Ovegoyacı

_Foř.‹ˇ,:: 62000-0026-0597

Plná moc

(dále jen ,,Zmocnitelé“),
tímto zmocňuji

(dále jen ,,Zmocněnec“)
aby za zmocnìtele jako za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíží spoluvlastnických podílů zmocnitelů (v SJM) na pozemcích p. č. 2298/4,
2298/84 a 2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude

zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moç se uděluje i k zastupování zmocnitelů přı 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 Zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

FU 8. UI. 202D

Tuto plnou moc dne ............... .. 29/19 v plném rozsahu přijímá:

üvěřøvaàjˇdoìoška çru legalâzaci 7
Pddle üverovacı knihy pasty: Brng

Qvěřüvaciddulažka §rD legalizaci
Padìe Dvèfagací knihy pasty; BrnüˇI

Poř.č: 50700-GSQŠ-G187

Púř.č: ÉQYGO-0599“0l88
f

Plná moc

(dále jen „zmocnítelé"),
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinné 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. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitelů (v SJM)

na pozemcích p. č. 2298/4,

2298/84 a 2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného GEO75 S.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 OO Brno, přičemž služebnost bude
zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitelů při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřizeni, 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 3.3.2020

Tuto plnou moc dne 3.3.2020 v plném rozsahu přijímá:

PROHLÁŠENÍO. PRAvoSTı PoDPısu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžnéíčíslo knihy o prohlášeních O pravosti podpisu 017023/032-033/2020/C.

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

zapsaný v seznamu
, prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.
V Brně dne 3.3.2020

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel"),
tímto Zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako Za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující V sobě i právo vstupu na Služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk_ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 sro., IČ: 276 99 573, 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 obecné závaznými právními
předpisy.

v .ĹŠøłłÄL/łž......

2-5. U4. 2020
Tuto plnou moc dne
Ověřovacˇívdolçıžka pro legalizaci
Bodie over knıhy posty; Brno25

Poř.č: 62500-0179-0149

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel"),
tímto zmocňuji

(dále jen „zmOcněnec")
a.s.,
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi,
a
IMOS
ze
služebnosti)
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným
8,
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 O0 Praha
Praha
186
00
600/3,
Pobřežní
sídlem
se
37
558,
274
a.s.,
IČ:
společnost,
investiční
AMISTA
obhospodařovaným
přístupu,
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení,
služebné
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující V sobě i právo vstupu na
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2297/40
2298/84 a
vk.ú. Slatina, obec Bmo, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. Č. 2298/4,

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu Č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatnë

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

do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocnêné Osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel"),
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za Zmocnltele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskýmí komunikacemí, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787l1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS

development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujiciho pozemku p.č. 2297/40
V k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 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 vřizení, 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

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 OO Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení Služebnosti inženýrské sítě, spočívající V právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace Odvodňující komunikací, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.ć. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastníckých podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 O0 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,
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.

'ˇU 8. D5.. 7020
Tuto plnou moc dne ............... .. 2019 v plném rozsahu přijímá:

Pl n á m O c

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

(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. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatnë
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně dne 14.5.2020

18. D5. ZllZll
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:
,doložka pro i“
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Plná moc

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

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnítele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnítele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnítele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
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 ,z›'."[].5'.. .g.1._.-.z{]zﬂ)j`<v plném rozsahu přijímá:

Ověřovacíˇdoložka gro legalizaci
Podle Dvęgogacı

ost

-

8rnOˇ35A

Poř.č: 63500-0211-0106 _

Plná mOc

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

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze Služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskýmí komuníkacemi, a.s.,
ze Služebnosti) a IMOS
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako
/oprávněným
186 00 Praha 8,
620/3,
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní
186 00 Praha
600/3,
sídlem
Pobřežní
558,
se
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37
přístupu,
právu
zřízení,
v
spočívající
sítě,
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení Služebnosti inženýrské
na
služebné
vstupu
i
právo
v
sobě
zahrnující
provozování a údržby vedení kanalizace odvodñujici komunikaci,
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

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

V Brně, dne 28.05 2020

'

D9. D6. ZDZD

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

Dvěřovacívdoložka pro legalizaci
Podle ovehknıh

posty: Brno 36

Poř.č: 63600-0086-0147

Plná moc

(dále jen ,,zmocniteIé“),
tímto zmocñuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, Zahmující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.‹ˇ:. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Bmo, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitelů (v SJM) na pozemcích p. č. 2298/4,
2298/84 a 2298/85 vk.ú. Slatina, obec Bmo, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude

zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitelů 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 ĚĚÍF/ĚŤ.....

ZDLO

'l 7. []Z. Z020
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2019 v plném rozsahu přijímá:

Ovëřgrzı' - Iggêﬂlłzace

_, 1

/

Běžné čisłoo ěřovací knihy O

Ovèřnjı že

Ověření ~ l

.v

Bezne cıslo overovacı kmhy O

ovêřnjˇn že

,é

Q

/

Plná moc

,c

(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 AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 O0 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby 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. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíží spoluvlastnických podílů zmocnítele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., lČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž Služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnítele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými Obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně dne 21. 2. 2020

26. 02. 2020
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:
Ověřovací dol ˇk

l

'

'

dle ověˇřoyagř lęnglçf pâgęýłzšgıšo 2

ˇ ˇ.
punc'
60200 _ 0715_ 0069

PI ná mOc

(dále také jen ,,ZmocniteI"),
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným Ze Služebnosti) a IMOS

development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40

v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

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

V

13. U1, 2020

Tuto plnou [noc dne ............... .. 2O4ÍV plném rozsahu přijímá:
Oveření - legalizace

Bêžnê čfsíø øvèřøvﬂní Knihy; oı 9 i »Qëﬂˇłës

Plnáınoc

(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 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 komunikací, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujíciho pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a to k tiži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízenl, podával opravné prostředky, vzdával se jich.
přijimal 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 dnem provedení vkladu věcného břemene na základě
výše uvedené předmětné smlouvy do katastru nemovitostí.

1 2__. U5. 2820

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

,doložka pro Iooaıizaoi
Podle ověro acı knıh ošt : P h

Poıñč: ı1ooo-o77ó-o3ı2

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 OO
Praha 8,

obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 OO Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84
a
2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatnë
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přljímal 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
náš?

Tuto plnou moc dne .1._B,_. .g.2.'.. 292021049'v plném rozsahu přijímá:

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 podíiový 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 odvodňujici komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujíciho pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnickýchpodílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveněho
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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.

VBrnë, dne 19. Května 2020

- 21. U5.

7029
Tuto plnou moc dne' ................
.. v plném rozsahu přijímá:

.

.

..

.

Ověřovací dolozka pro legaıızacı

Podle ověřovací kmhy posty: Brno 27

Ponc: 62700-0211-023;

PIná moc

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

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti Sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze Služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíží spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje í 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 písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv Ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 26. 2. 2020

Tuto plnou moc dne 26. 2. 2020 v plném rozsahu přijímá:
Ověřovací doložka pro legalizaci

Podle ověřovací

posty: Brnovz

Poř.č: 60200-0717-0046

Plná moc

(dále také jen ,,zmocniteI"),
tímto Zmocňuji

(dále jen ,,Zmocněnec")
aby Za Zmocnitele jako za povinného ze Služebnosti sjednal a podepsal S Brnënskými komunikacemi, a.S.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebností) a IMOS

development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013. se sídlem Pobřežní 620/3. 186 00
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, as., IČ: 274 37 558. se sídlem Pobřežní 600/3, 186
8 (jako investorem), Smlouvu O Zřízení Služebnosti inženýrské sítě. spočívající v právu Zřízení,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikací. zahrnující v sobè í pravo vstupu na

Praha 8,
00 Praha
jařistupu,
služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky). ve prospěch panujícílˇıo pozemku pc. 2297/40

v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži Spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích' p č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 V k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno. přičemž Služebnost bude zřízena bezúplatnë

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele pří vkladovém rizeni před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal navrh na vklad, jednal v řízení. podával opravne prostředky, vzdaval se jich,
přijímal všechny písemností, činil před katastrálním (ıřadeın všechna prohlášení nutná nro vklad prav ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnëní zmocněné osoby dle této plné mocí zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

,M10

I 7. U2. 2020

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

.2-0-1-9 v plnem rozsahu přijímá:

,4020

Ověřovacìˇdoložka pro legalizaci

Podle Ove o ací knıh posty: Brno §6

POř.č: 63600-0082-0160

PIná mOc

(dále také jen ,,Zm0cnite|“),

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 odvodñujicí komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveneho
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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 naˇvrh 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 zmocnéné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

__.
0

Tuto plnou moc dne
Ověřovací doložka pro legalizaci

'(18. DZ. 2028

Podle ověřovací knìhv posty: Brno 27

P0ř_č; 52700-0205-0095

PIná mOc

(dále také jen ,,zmocniteI"),

tímto zmocňuji

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

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č.
2297/40

v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele“ na pozemcích p. č.
2298/4, 2298/84 a
2298/85 V k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného

GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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,

pñjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze
Smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmoonění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými
právními
předpisy.

1 5. 'ui Z020

Tuto plnou moc dne ............... ._201%/ plném rozsahu přijímá:

PIná moc

(dále také jen ,,zmocníteI"),
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. 2297/40
vI‹.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele
na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 vk.ú. Slatina, Obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického
plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje ik Zastupování zmocnitele při vkladovém řízení
před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízenl, 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 .........

25. Dr. 2020
Tuto plnou moc dne

Ověřovaciˇdolçžka pyo legalizaci
Podle Over knıhy posçyg Brno 27

Poř.č: 62700-0211-0053
ˇ

Plnáınoc

(dále také jen „zmocnitel"),
tímto zmocıˇıují

(dále jen „zmocnënec“)
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 panujíclho pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, Obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84
a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268374312019. vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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 (zejmena
aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřizení, 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.
L..

v

Tuto plnou moc dne ....[}g_.. U7_...2Ugp}9/v plném rozsahu přijímá:

üvěřovacˇíˇdoložka pro legalizaci

Podle ovegogací knihy posty; Brnoˇýlì

Pořxˇz'' '2800-0063-0465

Plná moc

(dále ıaKê jen „zmøøniıery
ÍÍmÍO ImÖCTIUII

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Bměnskýmí komuníkacemì, '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 sídlërfı""P6břežní 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 odvodňujíci komunikaci, Zahrnąująícíľíıﬂsobe iprávo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve. prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnjtele nąpozemcích p. č. 2298l4-,-2»298/84‹a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu' zč., 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, pñčemzìslužebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele při vkladovém řízeníľpředíkatastrálním úřadem (zejména
aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízeni, podávaľopravné 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 ...KKA/.łâ ....

29. 04. Z820

Tuto plnou moc dne ............... .. 20-191/ plném rozsahu přijímá:

OVÉŘOV401 Döıbżka Řżeb Lmﬂum c:

lfodle avłřavacř knihy

PIná mOc

(dále také jen ,,zmocnitel“),

tímto Zmocñuji

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

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

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

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujicí komunikaci, zahrnující v sobě i právo
vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujiciho pozemku
p.č. 2297/40

v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích
p. č. 2298/4, 2298/84 a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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 písemností, 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.

ve..Z.l|'ınz,`Ť....., dne .._Z...3....4.Z.. 2019

Tuto plnou moc dne 2.7,. 12.. 20192019 v plném rozsahu přijímá:

Jvěřovací doložka pro leoalizaci
'odle ověřovací kmh pošty: Zlín 1

Poř.č: 76001-0199-0179

Plná moc

(dále také jen ,jzmøøniıeľy
tímto zmocñuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosˇtiÍ sjednal a podepsal sBrněnskýmij,_koımìun'iľkacemi,
a.s.,

IČ: S07 33 098,7 aę sídlem Rannaská třída 787/1a, 1639" OO Brnø (jako oprávněným za šıužahnósıı) a IMOS

davøıøpınønı dıøvřaný Špødiıøvýí fønd, ıćz. 751.60 013, Sa sídlem Pobřežní.“- 82013,“ 185. OO Praha
8,

Obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., lČ:274 37 558, se sídlem PObřežnl-6O0/3,__ﬁ186
00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě,“ spočívající-VV
prafvuzľízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodñujíçí komunikaci, zahrnující V sobě.
iz právo :vstupu na sluzˇebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panùjíeího
.poze-'mkuz p.čĹ 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži SpoIuvlastníckýchŠ podílů zmocnitele na pozemcíchp±
č.}12298/4, 2298/84 a

2298/85 v k.ú. slaﬂna, øhaø Brnøﬂa 10 v rozsahu dıę gedrnèınøkèhøgflóiánú č. {326_8`-3743/,_2019, vyhøidvenêhø

GEO75 s.r.o., lČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32,519 00 Bmo, přičemž služebnost"bud_je.Zřízeználbezúplatně

I “

na dobu neurčitou.

“

Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před jkatastrálnim"lúřademlzejmena
aby

podepsal návrh' na vklad a podal návrh frıa vklad, jednal vfřízçni, podával 'opravné;prostře_dky, :vzdával
Ise jich,

přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálnímxťglřademj všechna „prohlášení nutná,provkladiprávze
smlouvy

ddkataslru nemovitostí).

ˇZnıťocněnl zmocněrıé 'osoby dle ťétoľlplné moci Ĺża-niká způsoby ,stanovenými ľobecnëˇiızfávazñýmiąt
právními
předpisy.

v

l
Tuto plnou moc dne

üvěřOvací_dcložka pro legalizaci

Podle ověfoyací kníhv posty: Brno 27

'L0 0

'

›

5

.j.
j v 9 v plnémírozsahu přijímáı'

Poř.č: 62700~0203-0032

A

3

_

Plná m0c

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

(dámjen„mnocněneď)
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., lČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebností inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíží spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 S.r.o., IČ: 276 99 573, 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,
přijimal 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 obec ě závaznými právními
předpisy. ˇ

'

v

'ˇ l. í]
,

Tuto plnou moc dnet.)..... ..ă...z.q.z.ﬂ.gm'íplném rozsahu prıjímá:

Ověřovacjvdoložka pro legalizaci

Pøřnčz ózroo-ozıo-oıiıa

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 O0 Bmo (jako oprávněným ze Služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha
8,
Obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujíciho pozemku p.č. 2297/40
vkú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298184
a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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 všeđına prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocnëní zmocnënë Osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v .rl'.\.>.§7.!.2.Š.<.nli... dne ..»?.ˇ?.~.í.-?.zz... 2019

Tuto plnou moc dne ..Í-'.U...Ú.Í....ŽÚZÍĎMplném rozsahu přijímá:

Poř.č: 69801-0048~10C2
Ověřovacjvdoložka pro legalizaci ,
Podle overovacı knıh posty: Veselı nad Moravou

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel").
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Bměnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8.
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebností inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě í právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vkú. Slatina, obec Bmo. a ˇk tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

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

VBrně, dne 2. 6. 2020

ˇ

U 8. 06. .tlltll

Tuto plnou moc dne
Ověřovací doložka pro legalizaci

Podle ovefoyací kmh posty; Brno]

Poř.č: 60200-0746-0248

Plná moc

(dále také jen ,,zmocniteI“),
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 panujicího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75,s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž Služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení. podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
pﬁjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnënl zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně., dne 31.1.2020

i lv 02. 202i]

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

Poř.č: 62700-0206-0023

Bvšřovacjudolçžkà pyo legalizaci

Poale Over kn1hy Qosçyì Brna 27

I

Q

V

Plná moc

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

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

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

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32. 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatnê
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, podâval opravné prostředky, vzdával se jich,
přìjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocnëní zmocnëné osoby dle této plné mocí zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 28.4.2020

Tuto plnou moc dne

PROHLÁŠENÍ o PRAvoSTı PoDPıSu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy O prohlášeních O pravosti podpisu 017023/070/2020/C.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou

, zapsaný V Seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

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

Podepsaný advokát tímto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených V této listině, ani její Soulad S právními předpisy.
V Brně dne 28.4.2020

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“),

tímto zmocñuji

(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 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení,
přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikací, Zahmující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně 'práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujíciho pozemku
p.č. 2297/40

v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíží spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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 Brně, dne 28.4.2020

2 8. ülø. 7020
Tuto plnou moc dne

PRoHLÁšENío PRAvosTı PoDPıSu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM
Běžné číslo knihy o prohlášeních O pravosti podpisu 017023/071/2020/C.

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

zapsaný v Seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její Soulad S právními předpisy.
V Brně dne 28.4.2020

Plnáınoc

(dále také jen .,Zmocnitel"),

'

timto Zmocrˇıuji

(dále jen ,,Zmocnënec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze Služebnosti sjednal a podepsal S Brnënskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze Služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTAinvestičníspolečnost,a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení Služebnosti inženýrské sítě, spočívající V právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující V sobě i pravo vstupu na slużebne
pozemky (včetně 'práva vjezdu dvouslopých vozidel techniky), ve prospěch panujíciho pozemku p.č. 2297/40
V k.ú. Slatina, obec Brno, a k tíři Spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. čo 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.í'ı. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 32686743/2019, vyhotoveného
GEO75 sro., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 61900 Brno, přičemžslużebnostbudezřízená bezúplatnè
na dobu neurčitou.
Tato plna moc se uděluje i k zastupovánízmocnítele při vkladovém řízenípřed katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podaval opravné prostředky. vzdával sejích,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlašenínutna pro vklad práv Ze Smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnení zmocnène osoby dle této plne moci Zanika' Způsoby stanovenými obecne závaznými právními
předpisy,

V

Tuto plnou moc dne _.

Ověřovacjvdoložka pro legalizaci
Podle overovacı

í í.

ost : Brno 20

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 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 odvodřıující komunikaci, Zahmujíci v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatnë

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal 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 obecné závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 10.5.2021

l l. llì 2m

Tuto plnou moc dne

PROHLÁŠENÍ O PRAvosTı PoDPısu NA LısTıNĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy O prohlášeních O pravosti podpisu 18056/370/2021/C.

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

za psaný 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 10.05.2021

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“),
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocnênec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebností sjednal a podepsal s Bměnskýmí 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 služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíží spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcíchzp. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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,
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 Brnè, dne 10.5.2021

Tuto plnou moc

PROHLÁŠENÍ O PRAvosTı PoDPısu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy o prohlášeních O pravosti podpisu 18056/369/2021/(2.

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

, zapsaný v seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.
V Brně dne 10.05.2021

PIná mOc

(dále také jen ,,zmocnítel“),
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujiciho pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Bmo, a ktiži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

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

V Brně, dne 10.1. 2019

'l 5. Ill, 202D
Tuto plnou moc dne

Ověřovaciűdoložka pro legalizaci
Podle overoyaci knihy posty: Brng›27

Poř.č: 62700-0203-üìıl

Plná moc

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

(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 AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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,
přijlmłal 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 ............... ._
`

`

plném
rozsahu přijímá:

àúE.č; nâ?24~ü&;ł“vü:á

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 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 panujícího
pozemku p.č. 2297/40

v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktiži spoluvlastníckých podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4,
2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost
bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.

Tato plna' 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_

'(19. U5. 78.7.11
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

Plná moc

(dále také jen ,zmocniteľy

tímto zmocñuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za Zmocnitełe jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Bměnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33098, se sídlem Renneskä tñda 787/13, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podííový 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 údrüy vedení kanalizace odvodňujíci komunikaci, Zahmujíci v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky). ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Bmo, a ktíží spoluvlasłniclqch podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, Obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického planu č. 3268-3743/2019, vyhotoveněłıo
GEO75 s.r.o.. IČ: 276 99 573, 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 vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
přijimal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocnění zmocněne osoby dle této plne moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne

Ověřovacíˇˇ
P dl

11. 12. 2111

Iegęliıăcih
y; aj rą d
doložlšì
'asi nípan pos

Poř.č: 66461-0055-6006

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“),

tímto zmocñuìi

(dále jen ,zrnocněnecﬁ
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednat a podepsal s Bmênskými komunikacemi, as.,
IČ: 607 33098, se Sídíem Renneskä třída 787/13, 639 00 Bmo (ìako oprávněným ze služebností) 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 vedení kanalizace odvodňující komunikaci, Zahmující v sobě i právo vstupu na služebne
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel technüry), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Bmo, a ktíži spoluvlastniokýclı podílů zmoonitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019. vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo. přičemž služebnost bude zřízená bezúplatııě
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje ik zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vldad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat Opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnëní Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V....

Tuto plnou moc dne

ëšííšˇšsšfžsłššlêníí“àššžłžlššžna Pif-f“ “4“`°°55“°°°5

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel"),
tímto zmocrˇıuji

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

8 (jako investorem), Smlouvu o Zřízení
služebností inženýrské sítě, spočívající

v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující
komunikací, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých
vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č.
2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických
podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu
dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ:

276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno,
přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje ik 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 Zmocněne osoby dle této plné
moci zaniká způsoby stanovenými Obecně závaznými
právními

předpisy.

V Brně, dne 17.12.2019

1 B. íZ. Z019
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2019 v
plném rozsahu přijímá:

Ověření - legalizace:
Ověřuji, že
číslo Ověřovací knihy O-12255/2019

a“
Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel"),
tímto zmocňuji

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

8 (jako investorem),smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujicí komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího poZemkup.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktiži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.3268‹3743/2019, vyhotoveného

GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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 vkladovèm řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal navrh 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).

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

V

_, dne .PČíŤZ .PÍŤ/ﬂ... 2020

ovĚŘovAcÍ DoLożKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Magjstzątﬂ' mçgˇg [ilﬂgyy

P0ř- Č- lﬁsﬂliwe

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. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž 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,
příjímal 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 22.4.2020

,ZZ UL. Žllll]

Tuto plnou moc dne

PROHLÁŠENÍ O PRAvosTı PODPıSu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM
Běžné číslo knihy O prohlášeních o pravosti podpisu 017023/064/2020/(2.

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

zapsaný v Seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad S právními předpisy.
V Brně dne 22.4.2020

Plnáınoc
í

(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 služebností inženýrské sítě, spočívající
v právu zřízení, přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující
v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch
panujíoího pozemku p.č. 2297/40

v k.ú. Slatina, obec Brno, a k tiži spoluvlastníckých podílů zmocnitele rıa pozemcích
p, č. 2298/4, 2298/84 a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického
plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveněho
GE075 s.r.‹ž'›., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje í k zastupování Zmocnìtele při vkladovém řízení před katastrálním
úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podává! opravné
prostředky, vzdával se ,iíclL
přijimˇaí všechny písemností, činil před katastrálnímˇúřàdenı 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 ŠE/WŽ

dne

Tuto plnou moc dne

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací

27. v5. Z020 zø

posty: Brno 8

P0ř-ČI 60300'0253'0145

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel"),
tímto zmooňıťi

(dále jen „żmooněnecﬂ
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebností sjednal a podepsal s Iìrněnskými
komunikacemi, ansv.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako
oprávněným ze služebnosti) a ÍMOS development otevřený podíiový 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 služebně pozemky (včetně
práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů znıocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84
a 2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019.

vyhotoveného G5075 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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, přijímá! všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna
prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy do katastru nemovitostí).

Žmocnění zrnocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými

právními předpisy.

v

snnnııı“

27. D5. 2020
Tuto plnou moc dne

pro 1ega1iz8cìV 27
üvěřovacíˇdoìnikaknıhv
puętyì Bçno

POř.č: 62700-021140199

Plná -moc

(dále také jen ,,Zmocnitel“),

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 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 AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní
600/3, 186 O0 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebností inženýrské sítě, spočívající v
právu zřízení, přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo
vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího
pozemku p.č. 2297/40

vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktiží spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č.
2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená
bezúplatnë
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem
(zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné prostředky,
vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad
práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocněni zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně
závaznými právními
předpisy.

V Brně dne 27.4.2020

27. UL. 202i]
Tuto plnou moc dne ................. .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

ż_

Běžné číslo knihyo prohlášeních O pravosti podpisu 017023/068/2020/C.
Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal (a/i/y):

zapsaný v Seznamu
, prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje
správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad S právními předpisy.
V Brně dne 27.4.2020

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 odvodňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje ik Zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal 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 Brně, dne 27.4.2020

27. UL. 'Z020

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

PRoHLÁšENío PRAvosTı PoDPıSu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTıšM
Běžné číslo knihy o prohlášeních O pravosti podpisu 017023/069/2020/C.

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

, zapsaný v seznamu
, prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.
V Brně dne 27.4.2020

PIná mOc

(dále také jen ,,zmocnitel“),

tímto zmocñuji

(dále jen „zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 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 odvodňujici komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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,
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 2020

2 5. U1. 202i!
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovací doložka pro legalizaci
posty: Brno 2
Podle ověfoyaci

Pořyč: 60200-0699-0210

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. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 sro., IČ: 276 99 573, 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 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?.'ŤÝ.'.`.'..ČŤŤ..., dne

Éf..
2020

1U. U2. Ylllll
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovacjlvdoložlša pro“

ˇˇ

»

Poınc: 62100-0092-0 084
le lizš rıìozì

Plná moc

(dále jen ,,zmocnitelé“),
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinné ze Služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze Služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení Služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující V sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů (v SJM) na pozemcích p. č. 2298/4,
2298/84 a 2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude
zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje í k Zastupování zmocnitelú přì vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

/ZQZD

_

V .......

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

i-ll. U2. llllü

Ověřovacjˇdolozˇka pro legalizaci

Podle overovacı knıh

ost : Brno 27

Poř.č: 62700-0203-0237

Ověřovacívdoložka pro legalizaci

Podle Ovegoyacı

posyy: Brno 27,

POř.č: 62700-0204-0122

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.‹ˇ:. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, 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 v řízení, podává! 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.
„z

v /ŠZ//éť......

25. DZ. 702D
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2019 v plném rozsahu přijímá:

Uvěřovacjˇdološka pro legalizaci

Podle Overovacı

posty: Brn0_2?

POř.ć: 62700-0204-0328

Plná moc

(dále také jen „Zmocnítel“),

tímto zmocňuji

(dále jen „Zm0cněnec")
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 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 služebně:
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 V k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 sro., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž slużebnost bude zřízená bezúplatnë
na dobu neurčitou.

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

v

Tuto plnou moc dneŽıÝ/'ÄĹŽŠŽ z... ZOÝQV plném rozsahu přijímá:

a

uverovacgvuoıçzxa pgo ıegaıızacı

Podle 0ver„kn1hy posçyg 8rn025

Por.O: úZhuu-uıı8-0ı4/

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“),

tímto zmocňuji

(dále jen ,,Zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako Za povinného ze služebnosti sjednal a podepsalsBrněnSkými komunikacemi, a.s., IČ:

607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným Ze 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 odvodrˇıujici komunikaci, zahrnující v sobě l pravo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemkupč. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického planu 63268-3743/2019, vyhotoveného

GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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 vřizeni, podával opravné prostředky, vZdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocnéní Zmocnéné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecné závaznými právními
předpisy.

V .JĹ/.J/.Ltl/lžfi.

ŤUE. llă. llllll
Tuto plnou moc dne

LEGApıZAcı
ovÉŘovAcÍ DouožKA` PRO
'
ˇ
Podle ověřovací knihy

poř. č. legalizace

1

PIná moc

(dále také jen .,zmocnitel"),
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze Služebnostì) a IMOS
development otevřený podilový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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).
Zmocnéni zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v .ĎÍŠ/Í/.Ě.....

í 7. GZ.

202D.. 2020 v plném rozsahu přijímá:
Tuto plnou moc dne ...............

Ověřovacívdoložka pro legalizaci
Fodle ovegoyacı knıhy posty; Brno 27

Poř.č: 62700-250*2*

Plná moc

(dále jen „zmocnitelé“),
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnítele jako za povinné 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 služebností 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.ć. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Bmo, a ktíži Spoluvlastnických podílů Zmocnitelů (v SJM) na pozemcích p. č. 2298/4,
2298/84 a 2298/85 vk.ú. Slatina, obec Bmo, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost
bude

zřízená bezúplatnë na dobu neurčitou.

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

V Brně, dne ............ .M2619

Tuto plnou moc dne

/ﬁ/D

ˇ
ˇ
Ověřovací d I ˇk
I
Podle ověﬁoęagš Ěngnç păgžęłzšęno 27

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ovëfoyací knıhy posty: Brnov27

ˇ ˇp0r'c'
62700 _ 0202 _ 0248

Poř.č: 62700-0203-0001

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, 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 OO 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. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíží spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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 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.

, dn

............. _. 2019

l 5. UL. 202D
Tuto plnou moc dne ............... _. 2.049,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 Brněnskýmíıkomunikacemí, 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 O0 Praha

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

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky),
ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele
na pozemcích p. Č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického
plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno,
přičemž služebnostbude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupovanízmocnítele při vkladovém
řízenípřed katastrálním úřadem (zejména

aby
'podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával
opravné prostředky, vzdaval se jich,
přljímal všechny písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlàšenínutná
p ro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).

Zmocnëni zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby
stanovenými Obecně závaznými právními
předpisy.

dne

'ˇU 5. UZ., 2020
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2019 V plném rozsahu přijímá:
Podle ověřovací knihy ÚMČ města Brna,
Brno-sever
poř.č. legalizace A4/020/2020

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
787l1a, 639 00 Brno (jako oprávněným
ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond,
IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní
620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným 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. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických
podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4,
2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to
v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem
Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost
bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje í k Zastupování
Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním
úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh
na vklad, jednal vıˇˇízení, 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 Zmocnëně osoby dle této plné
moci zaniká způsoby stanovenými obecně
závaznými právními
předpisy.

v Brnê, dne .Zř".;.“Ť-.;...2o2O

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

20 v plném rozsahu přijímá:

Svěřcvacgväcìqžka D50 ìegaììzacì
Fødię 0vęr;kn1hy`pas§y5 Brno 2?

Poř.č: 62700-0206-0145
"

Plná moc

(dále jen ,,zmocnitelé“),
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec")
aby Za Zmocnitele jako za povinné ze služebností 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 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 odvodňujicí komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopýchvvozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.ć. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastníckých podílů Zmocniteíů (v SJM) na pozemcích p. č. 2298/4,
2298/84 a 2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu Č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž Služebnost bude
zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje í k zastupování Zmocniteíů při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
.podepsalˇnáv-rh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
příjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnéní zmocnéné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně dne 24. 4. 2020

ÍˇU 5- U5. 2020
Tuto plnou moc dne

Qvěřovacíˇdołçžka pgo legalizaoi

Podle ověr kn1hy oS§ 5 Brno 27

Ověřoúaciˇdoložka pro legalizaci

Podle ovegoyacı knıh posty: BQQQˇZ7

Poř.č: 62700-0210-0129
ˇ ˇ

Poř.č: 62700-0210-0130

Plná moc

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

(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 787l1a, 639 00 Brno (jako oprávněným Ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným 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 panujíciho pozemku p.č. 2297/40 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tiži spoluvlastnických podílů zmocnítele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a 2298/85 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ:
276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, pñčemž služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnítele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal 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).
Zmocněni zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

V Brnê, dne

0 l

1 3- 11, Žâfżš

Tuto plnou moc dne

pøúıęnvèčøvzzﬂ xnıny ..Qřšﬂ.mšêëšlfé.šëšëi..mšžäfžıPxnëšìrnšrëlštlfšš..
4 název úřadu

„ .

.

1019/2019

por. c. legalızace ............................

Plnáınoc

(dále také jen ,,zmocnitel“),
tímto zmocñ ují

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
lČ: 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: 2,74 3.7 558, 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. 2297/40
v k.ú. Slatina, Obec Brno, a ktiži spoluvlastníckých podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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, podaval 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

2 l. UZ. 2020
Tuto plnou moc dne

üvěřovacìmdološlša pro legalizaci _

Podle svařovací 'Knihy pasti/g Biwgo Zˇ/f

Pc“ “

éžltfﬂlìfš
,f

15'

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 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 vedeni kanalizace odvodňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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,
příjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocnění Zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

vílľ.í`.~..7íŠ.ŤëŤťfì/.. dne Š 57* 2019

Tuto plnou moc dne ............... _. 2043V plném rozsahu přijímá:

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Moravské Třebová

poř. č, legalizace 5/2020/G

Plná moc

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

(dále jen „zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskýnıi komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/18, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Bmo, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje í k Zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze Smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

Tuto plnou moc dne

Uvěřovacjˇdolpžka

pyo
Podle Over=knıhy QOsçy5
l

alizací
rno
28

POř.č: 62800-0067-0298

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 služebnostl) 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 odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na Služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži Spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298184 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž Služebnost bude zřízená bezúplatnë
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal 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

l5L U1. 2020
Tuto plnou moc dne ............... „ﬂﬂív plném rozsahu přijímá:
üvšřovacívdoležka pro legalizaci
Pcřj: 62700-0205-6115
Podle Ovarovaci
post: Brno 27

PIná mOc

(dále také jen „zmocnite|“),

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 vedeni kanalizace odvodňujicí komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktiži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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,
příjímal 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.

2214.51:
„g“

Tuto plnou moc dne

9.

_

'

Podle ověřovací knihy

v v

l

l

_

180/2020

esta Brna Brno-Slatina
název úřadu

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

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 dvoustopýoh vozidel techniky), ve prospěch panujíciho pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktížl Spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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,
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.
ﬂ

V

,

i.)

2.2. U1. 2020
Tuto plnou moc dne

ĎŤěÝoÍ/'ací ,doložka pro legalizaci'
Šodle Ověř kníh ošt Brno 27

Poř.č: 62700-0203-0146

Plná moc

(dále jen ,,zmocnitelé“),
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby Za Zmocnitele jako za povinné Ze slu ebností sjednat a podepsal S Brněnskýmí komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebností) 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 sítë, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údr by vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebne
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a kti i Spoluvlastnických podílů Zmocnitelů (v SJM) na pozemcích p. č. 2298/4,
2298/84 a 2298/85 vk.ú. Slatina, obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude

zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitelů při vkladovem 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 3.1.2020

"O 5. lií. 2íi2í]
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

üvěřovací doložka pro legalizaci
posty: Brno 36
Podle ověfovací

Poř.č: 63600-0080-0252

Ověřovaoivdoloëka pro le alizaci
Podle overovacı
pošty: Brno 36

Poř Cˇ: 63600- 0080 _ 0234

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“),

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze slu ebn osti 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., 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 údr by vedení kanalizace odvodňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.ć. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

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

V Brně, dne 3.1.2020

"U3 Ul. ZUZU

Tuto plnou moc dn'e ............... _. 2020 V plném rozsahu přijímá:

Ověřovacˇíˇdoložka pro legalizaci
Podle overoyacı
poęty: Brno 36

Pořıˇì: 63600-0080-0255

Plná moc

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

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

8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající V právu zřízení, přístupu,
provozování a údr by 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. .2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastníckých podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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 vřízerıí, 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 zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 3.1.2020

ˇUö. U1. ŽUZU
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

0věřovac§ˇdO1oŽka pro legalizaci
ost : Brno 36

Poř.č: 65600-0080-0235

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel"),
tímto zmocňujì

(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. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 OO Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatné
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal 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 mocí zaniká způsoby stanovenými obecné závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 3. 2. 2020

03. 02, Zllíťtl
Tuto plnou moc dne

PROHLÁŠENÍ O PRAvosTı PoDPısu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM
Běžné číslo knihy o prohlášeních O pravosti podpisu 015610/497/2020/C.

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

zapsaný V Seznamu
, prohlašuji, 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 3.2.2020

PI ná mOc

(dále také jen „zmocnitel“),
timto zmocñuji

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

lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8.
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a 2298/85 v k.ú.
Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ:

276 99 573, 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 vkládovém 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).
Zmocněnl Zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

LO
V Brně, dne 6.1. 2019'

Tuto plnou moc dne

Podle ověřovací knihy ÚMČ mesta Brna. Brno-střed
políć. legalizace 0/72/2020

vlastnoručně ode sal/a

PIná mOc

(dále také jen ,,zmocnitel“),

tímto Zmocňuji

(dále jen ,,Zmocněnec")
aby za Zmocnítele 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 lMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení Služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodrˇıující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujiciho pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktiži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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,
příjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutna' pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí),
Zmocnëní zmoonènê osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne .............. ._ 2,0;F9v plném rozsahu přijímá:
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P I ná m oc

(dále také jen ,,zmocnítel"),

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými
komunikacemí, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným
ze služebnosti) a IMOS
development otevhný podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní
620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní
600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v
právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo
vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího
pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Bmo, a ktíži Spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích
p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Bmo, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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, podaval 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.

0 5. (UZ. 2020
Tuto plnou moc dne .z............. _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Plná moc

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za zmocnítele jako za povinného ze služebnostì 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. 2297/40

v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnítele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to V rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveněho
GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnítele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijimal 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.

Tuto plnou moc dne

PROHLÁŠENÍ o PRAvoSTı PoDPıSu NA LısTıNĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 017023/182/Z020/C.

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

zapsaný v Seznamu
, prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad S právními předpisy.
V Brně dne 9.7.2020

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 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě. spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujiciho pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktiži spoluvlastniokých podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

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

V Brnè, dne'“ĹŽ'-.'..'t.'ťŤ*Í€... 2019

ZB. íZ. 2519

Tuto plnou moc dne ............... ._ 2019 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 vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktižl zspoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 O0 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 nemovitosti).
Zmocnění Zmooněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brnê, dneìıazozo

22. B5. 'llíllì
Tuto plnou moc dne

`

Plná moc

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

(dále jen „zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komuníkacemí, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktiži spoluvlastnickýchpodílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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

“0'Ž- ÚÍL LULU
Tuto plnou moc dne ............... _. 20)9/v plném rozsahu přijímá:

Ověření - legalizace
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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, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40

vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatnë
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky. vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v.„é%&VÉÍ„„„,dne..4QÉ4ŽŽ„2o19

Tuto plnou moc dne

il _ íZ. ZU*

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověfoyací knihy posty: BrnD_?_

Ponte: 60700“0396-02Sl

PIná mOc

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

(dále jen ,,zmocněnec")
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskýmí komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 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 í právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, Obec Brno, a ktiži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatnë
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i kzastupování Zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad :A podal návrh na vklad, jednal vříżení, podávat“ opravné prostředky, vzdával se jich,
přijimal 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.

29. B1.

'*

Tuto plnou moc dn"e

Uvěřovacíndoloëka pro legalizaci
Podle oveçoyacı

posty: Brno 11

Pořnč:

Plná moc

tímto Zmocňuji

(dále jen „zmocněnec")
aby za zmocnitele jako za povinného Ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodñujíci komunikací, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele p`r"ı 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 zmocnéné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dneﬂ7...|)1_...z[;2g 2019 v plném rozsahu přijímá:

PIná mOc

(dále také jen ,,Zmocnitel"),
tímto zmocňujì

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

8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikací, zahrnující v sobě i právo vstupu na Služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
V k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíží spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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).
Zmocnéní zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 2020

17. U1. 2023
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:
,doložka pro kcal'
i
Ovefovací knihy pšštvłzšęno 27

ˇ- 6270G _ 0203 _ 0112.
p ofˇ C.

Plná moc

(dále také jen ,,zmocniteI"),

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 panujicího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíží spoluvlastnických
podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84
a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32,
619 00 Brno. přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje í k zastupování zmocnitele při vkladovém
řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal
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).
Zmocnëní zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby
stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
.I

v

5U 12.1.2019

Tuto plnou moc dne

Ověřovací doložka pro legalizaci

Podle Ověřovací knihy posty: Brno 28

Poř.č: 62800-0063-0359

Plná moc

(dále jen ,,zmocnitelé“),

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)

aby Za -Zmocnitele jako za povinné ze Služebnostl sjednal a podepsal S Br_něnskými
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 Služebnostl
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. 2297/40 v k.ú. Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických

podílů Zmocnitelů (v SJM)

na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a 2298/85 v k.ú.

Slatina, obec Brno, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveněho GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 O0 Brno,

přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i kzastupování Zmocnitelů 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.

ve Zhrasıavi, dne

723:...
2019

ovÉŘOvAcı DOLOˇLKA PRO LEGALıZAcı

hmmm:knihy ohwnıhøahmxmnﬂınv
7
ná“. a.
“

3U. 12. 2019
Tuto plnou moc dne

OVĚŘOVACI DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Zbxaalıv

Pcdle ovăiuvađ

*

fada

Plná moc

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 odvodñujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktiži spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně
na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje ik Zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení. poclával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze Smlouvy

do katastru nemovitostí).

'Z'n'“ı"öcñ'ění""zmöcněné osoby 'dle têtoplné moci zaniká způsoby stanovenými oìáècnézávažňými právními"
předpisy.

v ..................
EIZ/VÚ

.../ŤÍ.`ŤZ:;..'2O1Q

50. 12. Z018

Tuto plnou moc dne ............... _. 2019 V plném rozsahu přijímá:

"Ěödleověřovací knihy
1015/2019
.
. .
por. c. Iegalızace ................. _; .........

.n ....................................... ..

PIná mOc

(dále také jen ,,zmocnitel"),

tímto zmocňuji

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

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na Služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujíciho pozemku p.č. 2297/40

v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži Spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného

GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízena' 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 vřízeni, 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 Brnë, dne 29.6.2020

Tuto plnou moc dne 29.6.2020 v plném rozsahu přijímá:

PRoHLÁšENioPRAvosTı PoDPıSu NA LısTıNĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM
Běžné číslo knihy ovprohlášeních O pravosti podpisu 017023/161/2020/C.

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

, zapsaný v seznamu
, prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených V této listině, ani její soulad S právními předpisy.
V Brně dne 29.6.2020

Plná moc

(dále jen „zmocnitelé“),

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinné ze služebnosti sjednat a podepsal s Bměnskými komunlkacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787l1a, 639 OO 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 vedeni kanalizaoe odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujiclho pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno. a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů (v SJM) na pozemcích p. č. 2298/4,
2298184 a 2298185 vk.ú. Slatina, obec Bmo, a to vrozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného GE075 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32. 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude
zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitelů 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,

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

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

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 odvodňující komunikací, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujíciho pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 V k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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 Zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 14.2.2020

Tuto plnou moc dne 14.2.2020 v plném rozsahu přijímá:

PROHLÁŠENÍ o PRAvosTı PoDPısu NA usTıNĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy o prohlášeních O pravosti podpisu 017023/001/2020/C.

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

, zapsaný v seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.
V Brně dne 14.2.2020

Plná moc

(dále jen ,,zmocnitelé“),

tímto Zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinné 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 odvodñující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujicího pozemku p.č. 2297/40

V k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži Spoluvlastnických podílů zmocnitelů (v SJM)

na pozemcích p. č. 2298/4,

2298/84 a 2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019,
vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž služebnost bude

zřízená bezúplatné na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitelů přì vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdávaí 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.

Tuto plnou moc dn23...12..MQ„ 2019 v plném rozsahu přijímá:
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P Iná mOc

(dále také jen ,,zmocnitel"),

. ..,..

tímto zmocňuji

(dále jen ,,Zmocnënec")
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, lČı 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTAínvestičníspolečnost,as., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřeżní600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebností inženýrské síte, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobe i pravo vstupu na služebne'
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujíciho pozemku p.Č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a ktíżi spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a

2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického planu či 3268-3743/2019. vyhotovenèho
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 61900 Brno, příćemžslużebnostbude zřízená bezúplatnè
na dobu neurčitou,
Tato plná moc se uděluje í k Zastupovànízmociıitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
,oodepsal návrh na vklad a podal navrh na vklad. jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdàval sejich,
piˇíjímal všechny písem nosti, činil před katastrálním uřacìeíıı všechna prohlášení nutná p ro vklad práv ze smlo uvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnèní Zmocnéne osoby dle této plne moci zaniká způsoby stanovenými obecné závaznými právními
předpisy.

2lı. lila. fznzíí
Tuto plnou moc dne

Dvěřovacšvdološka pro legalizaci
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Poř.č: 62800-0066-0054

Plná moc

tímto zmocñují

(dále jen ,,zmocnênec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnostì sjednat a podepsal S Bměnskými komunikacemi, a.s.,
lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787l1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze Služebnosti) a IMOS
development otevřený podilový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, 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 odvodñující komunikaci, zahmujicí v sobě i právo vstupu na Služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
v k.ú. Slatina, obec Brno, a ktíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298184 a
2298185 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně

na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocrıitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad. jednal vřízení, podával opravne 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.

^ ”>

z

Tuto plnou moc dne

20m

.

_ .'

ﬁlííi .

plném rozsahu pñjímá:
v

Ověřovací doložka pro leoalìzacì
Podle Ověřovací knıh pošty: Brno 27

P0ř.Č: 62700ˇG202-0179

Plná moc

(dále jen ,,zmocnitelé“),
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
a.s.,
sjednat a podepsal S Brněnskými komunikacemi,
aby za Zmocnitele jako za povinné ze služebnosti
IMOS
a
639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti)
IČ: 607 33098, se sídlem Renneská třída 787/18.
Praha 8,
60 013. se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00
development otevřený podílový fond, IČ: 751
600/3, 1-86 00 Praha
a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost,
přístupu,
inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení,

8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti
na služebné
komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující
2297/40
p.č.
techniky), ve prospěch panujícího pozemku
pozemky (včetně prava vjezdu dvoustopých vozidel
2298/4,
č.
p.
podílů zmocnitelů (v SJM) na pozemcích
v k.ú. Slatina, Obec Brno, a ktíži spoluvlastnických
3268-3743/2019,
a to vrozsahu dle geometrického plánu č.
2298/84 a 2298/85 v k.ú. Slatina, Obec Brno,
služebnost bude
sídlem Sokolova 32, 619 00 Brno, přičemž
vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, se
zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
(zejména aby
při vkladovém řízení před katastrálním úřadem
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitelů
se jich,
vzdával
jednal vřízení, podávat opravné prostředky,
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad,
smlouvy
ze
práv
úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad
přijimal všechny písemnosti, činil před katastrálním
do katastru nemovitosti).
právními
zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými
Zmocněni zmocněné Osoby dle této plné moci
předpisy.
ı
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Plná moc

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 787/18, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

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

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2297/40
vk.ú. Slatina, obec Brno, a k tíží spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2298/4, 2298/84 a
2298/85 v k.ú. Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného
GEO75 s.r.o., IČ: 276 99 573, 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.

2 8. U2. 21128
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:
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Plná moc
Brněnské komunikace a.s., lČ 607 33 098, se sídlem Brno - Štýřice, Renneská třída 787/la, PSČ 639 00,
obchodní společnost zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
1479, dále též jen „Společnosťﬂ zastoupená Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva a Mgr.

Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
zplnomocňuje

Svého vedoucího zaměstnance, Ing. Luďka Borového, generálního ředitele obchodni společnosti Brněnské
komunikace a.s.,

zejména dle ust. § 166 odst. 1 a § 430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ust. § 11 Zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ust. § 21 odst. 1 pism. b) zákona č. 99/1963' Sb., občanský soudní řád, ust. §

33 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., správní řád soudní, ust. § 24 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,

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

`”

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 vykonatelností dle § 71a a § 71b notářskélıo řádu, až do výše
5.000.000,- Kč bez DPH (pětimilionůkorunčeských) u toho kterého úkonu a dále aby Zmocňoval k jednání za
společnost S třetími su bjekty další fyzické nebo právnické osoby.
.
__ _ _ __
4

Uvedené finanční omezení neplatí při právních jednáních a úkorıech k zajištění přovóznlch potřeb
společnosti (Zejména dodávky tepla, el. energie, telefony, likvìdacêodpadůf), 'pří` přávnićh jedıíáních a
úkonech, směřujících kzískání veřejné zakázky pro zastupovanou společnost včetně podpisu, veškerých
souvisejících listin, a to ivčetně závazného návrhu smlouvya všechjejích dodątků, a tojak v listinná podobě,
tak lv elektronické podobě S elektronickyzaručeným podpisem, při podpisu dohod o kaucich uzavíraných
k finančnímu krytí škod vzniklých v souvislosti s užitímvz pozemních komunikací a při podpisu dílčích
objednávek stavebních prací, zboží a služeb vyhotovovaných podle uzavřených rámcových smluv.
Toto Zplnomocněníje uděleno na dobu neurčitou.
Totl Zplnomocnění není dáno pro případy, kdy je podle zákona oprávněn právní jednání či úkon
učinit výluč' êﬂstatutární či jiný orgán společnosti.
VB ě

'

lng. Petr

Mgr. Filip Leder

předseda předst venstva

místopředseda představenstva

BrněnskéKratocąvil\
komun kace a.s.

Brněnské komunikace a.s.

Zmocnění vcelém uvedeném rozsahu přijímám a za Společnost se budu podepisovat níže uvedeným
způ obem.
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All/um
Plná moc

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 O0,

zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626, zastoupená Ing. Ondřejem Horákem,
předsedou představenstva,
(dále jen ,,Investiční spoIečnost")
jednající na účet podílového fondu IMOS development otevřený podílový fond, zapsaného
vseznamu podílových fondů vedeném
pod IČO (NID)

75160013, se sídlem Pobřežní 3, č. p. 520, PSČ 185 00, Praha 8
(dále jen „Podílový 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 s.provozně-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 protistra n,

-

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 upomínáni nájemců v prodlení,

Zajištění provádění všech předepsaných revizí, kontrol a servisních prohlídek souvisejících
S investičními aktivy a jejími technologiemi, včetně Zajištění odstranění zjištěných závad včetně
uzavírání (podpisu) a ukončení smluvní dokumentace,
Zajištění provádění pravidelných kontrol P0 a BOZP, včetně zajištění Odstranění zjištěných závad

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

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

jakékoli smluvní dokumentace,
návrh a zajištění realizace všech oprav a 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
„ .
,
f
, , .
.
,
.
„
„
stavu dle Schvaleneho rozsahu vcetne uzavıranı (podpisu) 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
dokumentace,

zajišťování dodávek všech energií a ostatních služeb nutných k provozu investičních aktiv - vody,
plynu, el. energie, dodávku tepla a teplé vody, odvoz pevného domovního odpadu, včetně

uzavírání (podpisu) a ukončení smluvní dokumentace.
(ii) vykonávala činnosti související sinženýrskou činnosti 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 projekční činnosti;
zajištění projektové dokumentace od úvodního záměru až po povolení stavby na základě
stavebního zákona;
zajištění všech potřebných stavebně-správních rozhod nutí 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 rozhodnuti O vynětí lesních pozemků Z půdního fondu;
vypracování žádostí na Zahájení stavebně-správních řízeních;

-

Ostatní práce ínvestorsko-inženýrské neuvedené V přehledu

-

podání a administrace žádostí O dotace.

Poskytovatel není oprávněn vykonávat zmocnění uvedená vtéto plné mocí jinými osobami, než
která je uvedena jako Zmocněná osoba v této plné moci. Zmocnění Zmocněné osoby die 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 AMlSTA investiční společnost, a.s.
V Brně dne 17. 10. 2017
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