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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/la, 639 00 Brno
ıčoz 50733098
Dıčz 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")

Povinní:







(dále jen ,,povinní")

Povinný:

(dále jen ,,povinný")

a

IMOS development otevřený podílový fond
se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
ıčz75160013
Dıčz cz 684019580
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 plně moci

(dále jen ,,investor")

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu tuto smlouvu:

I.

1. Povinní ze Služebnosti prohlašují, že jsou podílovými spoluvlastníky následujících nemovitých
věci:

0 pozemku p.č. 2297/672, Ostatní plocha
0 pozemku p.č. 2297/673, Ostatní plocha

vkatastrálním území Slatina, Obec Brno. Pozemky jsou zapsány na LV č. 7083 vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město

(dále jen ,,SIužebné pozemky").



2. Povinný ze Služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následující nemovité věci:

0 pozemku p.č. 2297/590, ostatní plocha

v katastrálním území Slatina, obec Brno. Pozemek je zapsán na LV č. 7014 vedeném Katastrálním
úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město

(dále jen ,,služebný pozemek”).

3. Oprávněný ze Služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem: '

0 pozemku p.č. 2297/80, Ostatní plocha

vkatastrálním území Slatina, obec Brno. Pozemek je zapsán na LV č. 5810 vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město

(dále jen ,,panující pozemek").

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

1. Povinní ze Služebnosti tímto v souladu s § 1257 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zřizují ke geometrickým plánem vymezené části služebných
pozemků služebnost inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, vedení, přístupu, provozování
a údržby kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující vsobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to ve prospěch panujícího
pozemku. Součástí Služebnosti je i právo zřídit, mít a udržovat na služebných pozemcích také
potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její
modernizace nebo zlepšeníjejí výkonnosti.

2. Povinný ze Služebnosti tímto v souladu S § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zřizuje ke geometrickým plánem vymezené části služebného
pozemku služebnost inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, vedení, přístupu, provozování a
údržby kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující vsobě i právo vstupu na služebný
pozemek (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to ve prospěch panujícího
pozemku. Součástí Služebnosti je i právo zřídit, mít a udržovat na služebném pozemku také
potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její
modernizace nebo zlepšeníjejí výkonnosti.

3. Část služebných pozemků a část služebného pozemku, knimž se Služebnosti zřizují, jsou
vyznačeny v geometrickém plánu č. 3352-3050/2020 zpracovaném ZK-Brno s.r.o., IČO 65278500,
se sídlem Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno; tento geometrický plán tvoří nedílnou
součást této smlouvy coby Příloha Č. 1.

4. Vpřípadě, že bude oprávněný ze Služebnosti chtít využít svého práva přístupu na služebné
pozemky za účelem prohlídky, kontroly, opravy, plánované údržby či úpravy liniových



10.

11.

odtokových žlabü shora uvedené sítě, a přivádět tam za tím účelem nezbytné pracovníky a
techniku, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit povinným ze Služebnosti alespoň 3 dny
předem, a to na adresu Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1530, Brno, IČO:
06807461, sídlem Kigginsova 1530/4, Slatina, 627 O0 Brno, popřípadě na emailovou adresu

tímto oznámením je tato povinnost splněna vůči všem povinným
ze Služebnosti. V případě odstranění nebezpečí hrozící havárie nebo již nastalé havárie nebo
jiného poškození shora uvedené sítě, byť pouze hrozícího, není oprávněný ze Služebnosti
povinen Záměr oznamovat. Po provedení opravy či údržby výše uvedené sítě je oprávněný ze
Služebnosti povinen uvést služebné pozemky na vlastní náklad do předešlého stavu a nahradit
povinným ze Služebnosti případnou škodu tím způsobenou.

Vpřípadě, že bude oprávněný ze Služebnosti chtít využít svého práva přístupu na služebný
pozemek za účelem prohlídky, kontroly, opravy, plánované údržby či úpravy liniových
odtokových žlabü shora uvedené sítě, a přivádět tam za tím účelem nezbytné pracovníky a
techniku, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit povinnému ze Služebnosti alespoň 3 dny
předem a to na adresu: , popřípadě na
emailovou adresu: V případě odstranění nebezpečí hrozící havárie nebo
již nastalé havárie nebo jiného poškození shora uvedené sítě, byť pouze hrozícího, není
oprávněný ze Služebnosti povinen záměr oznamovat. Po provedení opravy či údržby výše
uvedené sítě je oprávněný ze Služebnosti povinen uvést služebný pozemek na vlastní náklad do
předešlého stavu a nahradit povinnému ze Služebnosti případnou škodu tím způsobenou.

Smluvní strany výslovně berou na vědomí, že tato služebnost přechází na každého dalšího
vlastníka služebných pozemků a na každého dalšího vlastníka služebného pozemku.

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 v článku I. odst. 3 této smlouvy), která
přechází S vlastnictvím panujících pozemku na nabyvatele.

Služebnosti zřízenou dle článku II. odst. 2 této Smlouvy je služebný pozemek Zatížen v rozsahu
vyznačeném vPříloze č. 1 ktéto smlouvě a jedná se o služebnost in rem, tedy spojenou
svlastnictvím panujícího pozemku (uvedeného v článku I. odst. 3 této smlouvy), která přechází
S vlastnictvím panujícího pozemku na nabyvatele.

Oprávněný ze Služebnosti zřízené dle čl. II. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy není povinen nést
jakékoliv náklady na zachování a opravy služebných pozemků a služebného pozemku, tím není
dotčeno případné právo povinných a povinného ze Služebnosti na náhradu škody způsobené
případným poškozením služebných pozemků a služebného pozemku porušením právních
povinností při případném výkonu práv ze Služebnosti ze strany oprávněného.

Povinní ze Služebnosti se výše Specifikovanou služebnost zavazují zřídit bezúplatně. Povinný ze
Služebnosti se výše Specifikovanou služebnost zavazuje zřídit bezúplatně. Dále jsou povinní i
povinný povinni zajistit všechny potřebné souhlasy třetích subjektů se zatížením služebných
pozemků a služebného pozemku, jejichž souhlasy jsou vyžadovány na základě plnění smluvních
či zákonných povinností povinných. Tyto souhlasy budou přiloženy knávrhu na vklad práva
Služebnosti do katastru nemovitostí.

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
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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
povolenívkladu Služebnosti do katastru nemovitostí nese investor.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu 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 kjejích užití a Zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.

Společnost Brněnské komunikace a.s. je při nakládání S veřejnými prostředky povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „0Z") a ostatními obecně závaznými právními
předpisy České republiky.

Smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran v písemné formě v podobě vzestupně číslovaných
dodatků.

Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, povinní ze Služebnosti obdrží jedno vyhotovení,
které bude uloženo u Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1530, Brno, IČO:
06807461, sídlem Kigginsova 1530/4, Slatina, 627 00 Brno, povinný obdrží jedno vyhotovení,
oprávněný ze Služebnosti obdrží jedno vyhotovení, investor obdrží jedno vyhotovení a jedno
vyhotovení bude předloženo příslušnému katastrálnímu úřadu.

Smluvní strany závěrem prohlašují, že se řádně seznámily sobsahem této smlouvy, že mu
porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě
jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek,
na důkaz čehož pod tuto smlouvu připojuji své vlastnoruční podpisy.

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. 3352-3050/2020
Příloha č.2 - plná moc pro
Příloha č. 3 - plné moci povinných a povinného
Příloha č.4 - plná moc Ing. Luďka Borového

V Brně, dne

Investor:

IMOS develop ent otevřený podílový fond
obhospodařov ný AMISTA investiční Společnost, a.S.

-3 -UB- 2021
V Brně, dne .......................

Oprávněný

V Brně, dne

Povinní:

V Brně, dne

Povinný:



žv-»w
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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 společnost”)

jednající na účet podílového fondu IMOS development otevřený podílový fond, Zapsaného
vseznamu podílových fondů vedeném pod IČO (NID)
75150013, se sídlem Pobřežní 3, č. p. 620, PSČ 18s O0, Praha 8
(dále jen ,,Podílový fond")

tímto zmocňuje ,

aby prostřednictvím níže uvedených osob:

(dále jen ,,Zmocněné osoby”),

jménem Investiční společnosti jako obhospodařovatele Podílového fondu, tj. na účet Podílového
fondu:

(i) vykonávala činnosti související aprovozně-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 čìnění právních jednání směřujících k ukončení nájmu
(tj. dohod, výpovědí, Odstoupení od smlouvy apod.),

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

- kompletní vyřizování reklamací obchodních protistran,

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

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

- vedení evidence nájemců, včetně upomínání nájemců v prodlení,



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

Zajištění provádění pravidelných kontrol P0 a BOZP, včetně Zajištění odstranění zjištěných závad
včetně uzavírání (podpisu) a ukončenísmluvní 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 v řádném
. , v v z z z . v z , I

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

zajištění úklidu nemovitostí a jejich součástí, souvisejících venkovních ploch a chodníků, vč.
údržby zeleně vybranými úklidovými firmami včetně uzavírání (podpisu) a ukončení Smluvní
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 sìnženýrskou činností pro Investiční fond (včetně podpisu
veškerých souvisejících dokumentů), tedy aby činila následující právní a jiná jednání:

projednávání studií;

zajištění podkladů pro Změnu územních plánů;

zajištění odborných posudků, stanovisek, oznámení EIA;

zajištění průzkumů a zaměření staveniště;

vyhodnocení nabídek;

pomoc při zpracování záměru výstavby;

pomoc při zpracování zadání Stavby;

koordinace projekční činnosti;

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

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

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

Zajištění majetkoprávní agendy Spojené S přípravou stavby (smlouvy nájemní, kupní smlouvy,

Smlouvy na zřízenívěcného břemene, Smlouvy o právu provést stavbu);

zajištění souhlasu a rozhodnutí o odnětí půdy zemědělské výroby;

zajištění rozhodnutí O vynětí lesních pozemků Z půdního fondu;
ıvıvypracovánı zadosti na Zahájení stavebně-správních řízeních;



~ Ostatní práce investorsko-inženýrské neuvedené v přehledu
- podání a administrace žádostí o dotace.

Poskytovatel není oprávněn vykonávat zmocnění uvedená vtéto plné moci jinými osobami, než
která je uvedena jako Zmocněná osoba v této plné moci. Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné
mocí zaniká způsoby stanovených Obecně závaznými právními předpisy a/nebo Smlouvou O
poskytování služeb.

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

Toto Zmocnění není pověřením jiného kvýkonu jednotlivé činnosti, kterou Zahrnuje
obhospodařování či administrace investičního fondu ze strany AMISTA investiční společnost, a.S.

V Brně dne 17. 10. 2017 4'

[Následuje podpisová strana.)



AMISTA im stí ní Společnost, a.s.
na účet IMOS development

otevřený podílový fond

V Brně dne 17. 10. 2017

V Brně dne 17. 10. 2017

V Brně dne 17. 10. 2017



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 odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na

pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

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

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

^ . V

Tuto plnou moc dne .Ť 5.4352. .ŽQ-IQZOZO v plném rozsahu přijímá:



Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)

tímto zmocňuji

aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikačemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/18, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční Společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), Smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíží pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

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

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

Tuto plnou moc dne



Ověřovacëˇdološka gro legalizaci V Poř.č: 67902-0042-0156
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel")

tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby Za Zmocnítele jako Za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikačemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 O0 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podilový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
Obhospodařovaným AMISTAinvestičníspolečnostas., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tiži spoluvlastnických podílů Zmocnítele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnítele), přičemž
služebnostbude zřízená bezúplatnë na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupovánízm ocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad. jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával sejích,
přijímal všechny písem ností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze S mlo uvy
do katastru nem ovitosti).

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

v

Tuto plnou moc dne





Plná 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, as., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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 nemovitostü.

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

U5. U8. 28/!!
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Q S Urfl' f 4 1LàL in D ;1hvL'uUùŠ`VLv%
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Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Uvěřovacíˇdoložka pro legalizaci Poř.č: 62700-0218-0057
íłodle Overovacı ost : Brn 27

Plná moc

(dále také jen ,,Zmocnite|“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebností sjednal a podepsal S Brněnskými komunlkacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnostij a IMOS
development Otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 O0 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTAinvestičníspolečnost,a.s., lČt`274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebností inženýrské Sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnujícív sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnostbude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k Zastupovánizmocnitele při vkladovém řízenípřed katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení. podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písem ností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášenínutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nem ovitostí).

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

v

05'. G8. Žít/l)



Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako Za povinného ze služebností sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 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, a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele
na pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), pñčemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

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

podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).

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

Vdne

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

üvěřovací doložka pra ìegaììzaci flOř.*ı ““›rv =
Qodìe avěř knih št É



Plná moc

(dále také jen „zmocnitel") '

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

v

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 O0 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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).

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

122/15 ,v ..................

E15. U8. ZUŽll
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 V plném rozsahu přijímá:

Ověřovací doložka pro ìegaìízacì P0ř.C: 62700-C217-0035
Podí Ověř knih št B 2?



Plná moc

(dále také jen ,,Zmocnítel")

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
l

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 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 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), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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, 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 „ČB/VŠ.....

'í 5.1 G7, lëílìü
Tuto lnou mocdne ............... ..2020v lném rozsahu řiˇímá:D

,uveruvacı cože-aka pro šegzánn gl PŰV-C- Ö/'W Mi
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Plná moc

(dále take jen ,,Zmocnitel“)

tímto Zmocňuji

(dále jen ,,zmocnénec“)

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 O0 Brno (jako oprávněným ze služebnostífa 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 í právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v Ku Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučnem vlastnictví Zmocnitele), přičemž
slużebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovem 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),

Zmocnèní Zmocněnè osoby dle teto plne mocí zaniká Způsoby stanovenými obecne závaznými právními
předpisy,

V „Brne ., dne. .22 6 2020

15. D7. :Z820
Tuto plnou moc dne ._ .. ._





Plná moc

(dále také jen ,zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,

IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze siužebnosti) a IMOS

development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

obhospodařovaným AMISTAinvestičníspolečnost,a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha

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

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujicí komunikaci, Zahrnujicív sobě i právo vstupu na služebne'

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podflů Zmocnitele na

pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž

služebnostbude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupovánízm ocnitele při vkladovém řizenípřed katastrálním úřadem (zejména aby

podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,

přijím al všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášenínutná pro vklad práv ze s mlo uvy

do katastru nemovitostí).

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

předpisy.

.N
Tuto plnou moc

ovÉŘovAcä DOLOZKA Pac LEGALıZAci
Podle ıvăvřovac-í knihy Gbšcnššıú úřadu řłtotzžrá - Horákov



Plná moc

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

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

8 (jako investorem),-smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíží spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíží pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnítele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení týkajícím se výše uvedené služebnosti
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).

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

V Brně dne 2. 7. 2020

l 5. U7, 287D
Tuto plnou moc dne .............. _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovacj doložka pro HPodle oveř.kn1hy pošt ; Brno 4
alìzaci Poř.č: 60400-0085-0075



poıˇ“. č. legalızaw lX/...ëýfi
Podle ověřovat* kv. in

'IÄ/Iëýsäéžo
úřadu Šlapanice

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 služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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 zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

15. U5.
Tuto plnou moc dne

OVÉŘOVACIˇ DQLOŽKA PRO LEGALIZACI



Plnáınoc

(dále také jen ,,zmocnite|“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")

aby za zmocnitele jako za povinného ze siužebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sidlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze siužebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení siužebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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).

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

V Brně, dne 4.6. 2020

1 5 U5. 237
Tuto plnou moc dne ............... .B2020 v plném rozsahu přijímá:

Pøř.čz óožoo-0751-0052
ˇPü dłìüvěřovacj dotožka pro legalizaci



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), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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 mocí zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

h/

V

'l 5- U5. Z020
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

,ąąůn „ „ .fUąì A. ř › „fi}};>“Ónprxxı n., -JL/nxv van..- 04-..



Plná moc

(dále také jen ,,ZmocniteI")

tímto zmocňuji

(dále jen ,,Zmocněnec“)

aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacěmi, 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), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), 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.

'fi/Ě ř. `

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 komunikacěmi, 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 i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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 4.6. 2020

04. Uhl zum

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



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PoDPısu NA LısTıNĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM

Běžné číslo knihy O prohlášeních O pravosti podpisu 017023/125/2020/C.

Já, níže podepsaný zapsaný v seznamu
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod 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 4.6.2020



Plná moc

(dále také jen „zmocnitel")

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjedrıal 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, 18600 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), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnostbude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupovánízmocnítele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával sejich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze sm louvy
do katastru nemovitostí).

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

Tuto plnou moc dne





Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto Zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)

aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi,

a.S., IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze

služebnosti) a IMOS development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3,
186 OO Praha 8, obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., lČ: 274 37 558, se sídlem
Pobřežní 600/3, 18600 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), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno

(případné i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), 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 vřizení, podávat opravné
prostředky, vzdával se jich, přijímat 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.

v4.

25 U6“ - 207i? . ..
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plnem rozsahu přijímá:

çvšęřúvacjtfˇđaicflžk; jara legalizaci Pnořrjà: 755O1-01i7-0fl377
żfpalê evegogacı :fl-irżìhi' pošty: Vsetín i



Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto Zmocňuji

(dále jen ,,Zmocněnec“)

1) aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými
komunikacemi, a.s., IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným
ze služebnosti) a IMOS development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní
620/3, 186 00 Praha 8, obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se
sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha 8 (jako investorem), smlouvy O zřízení služebnosti inženýrské sítě,
spočívající v právu Zřízení, přístupu, provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci,
zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel
techniky), a to ktíži spoluvlastníckých podílů zmocnitele na pozemcích vk.ú. Slatina, obec Brno
(případně i ktíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), přičemž služebnost bude zřízená
bezúplatnë na dobu neurčitou.

2) aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal se Statutárním městem
Brnem, IČ: 449 92 785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno (jako prvním oprávněným
ze služebnosti) a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ: 255 12 285, se sídlem
Barvířská 5, 602 00 Brno (jako druhým oprávněným ze služebnosti), smlouvy O zřízení služebnosti dle
ust. § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pro
Zajištění provozování veřejného osvětlení, a to k tíži zatížených nemovitostí - tj. k tíži spoluvlastníckých
podílů zmocnitele na pozemcích vk.ú. Slatina, obec Brno (případně i ktíži pozemků ve výlučném
vlastnictví zmocnitele), přičemž služebnost bude zřízena bezúplatnë na dobu neurčitou a bude spočívat
zejména v povinnosti:

na služebných pozemcích trpět umístění veřejného osvětlení a Zdržet se všeho, co vede
kjeho ohrožení nebo poškození;
zachovávat ochranné pásmo veřejného osvětlení dle Městských standardů pro veřejné osvětlení, v
ochranném pásmu nevysazovat dřeviny, nebudovat žádné stavby, a to ani dočasného charakteru,
neuskladňovat žádný materiál, neprovádět Změny nivelety terénu;
umožnit 1. oprávněnému a 2. oprávněnému vstupovat a vjíždět na služebné pozemky Za účelem
výkonu činnosti spojených S prováděním obhlídky a kontroly veřejného osvětlení, sjeho
provozováním, údržbou a opravami, prováděním jeho úprav vč. stavebních za účelem modernizace
nebo Zlepšení výkonnosti veřejného osvětlení.

Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal 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).
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Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně dne 12.5.2020

Tuto plnou moc



PROHLÁŠENÍ o PRAvoSTı PoDPısu NA uSTıNĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM

Běžné číslo knihy O prohlášenich O pravosti podpisu 017023/088/2020/C.

Já, níže podepsaný zapsaný v seznamu
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod prohlašuji, že tuto listinu přede
mnou vlastnoručně ve 3 vyhotoveních podepsal (a/i/y):

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

V Brně dne 12.5.2020



Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“)

tímto zmocňují

(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 Siužebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTAinvestičníspolečnost,a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, Zahrnujícívsobé i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitelů), přičemž
služebnostbude zřízená bezúplatnë na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupovánízmocnitelů 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 písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná p ro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).

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

2“ U7“ §88Tuto plnou moc dne ............... _. O v plném rozsahu přijímá:
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Plná moc

(dále také jen „Zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby Za Zmocnitele jako za povinného Ze Služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunìkacemi, 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), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíží pozemků ve výlučněm vlastnictví Zmocnitele), 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.
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto Zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako za povinného ze Služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující V sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastníckých podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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.

15! 05. Zišt/D
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Podle ověřovací knihy ÚMČ
šestá

Brna. Brno Žebëlín
poř. číslo legalizace ' ' '
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako za povinného ze Služebností sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 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 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), a to k tížì spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (případně i k tížì pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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 »2020

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

. . ˇ ˇ. - -0049legalizaci Por.c. 60800 0277
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“)

tímto Zmocňují

(dále jen „zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako za povinné ze služebnosli sjednal a podepsal S Bměnskými komunikacemí, a.s.,
lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a lllltOS
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 O0 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujíci komunikaci, Zahmujicí v sobě í právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopýoh vozidel techniky), a to k tiži Spoluvlastnických podílů zmocnitelů na
pozemcích V k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitelů), 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,
přıjimal 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
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Tuto pinou moc dne
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnítel“)

tímto Zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")

l

aby za Zmocnitele jako Za povinného ze Služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komuníkacemì, 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 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 odvodňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tiži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tiží pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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).

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

V ...Brne ...............

2 Z. UQ. Zíllil
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu pñjímá:



Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto Zmocňují

(dále jen „zmocněnec")

aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti)'-la 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), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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 Brně, dne 14.9.2020

Tuto plnou moc dne 14.9.2020 v plném rozsahu přijímá:



PROHLÁŠENÍ o PRAvoSTı PoDPısu NA uSTıNĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních 0 pravosti podpisu 017023/246/2020/C.

Já, níže podepsaný zapsaný v Seznamu
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod , 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 14.9.2020



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 služebností inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující V sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje l 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 mocí zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

15. B6. 'zgfćvfl
Tuto plnou moc dne
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“)

tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)

I

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 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), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně í k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitelů), 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).

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

V ..

2U. (3.7 -“
Tuto plnou moc dne ...............



Ovéřovacjvdoiozka pro legalizaci Poř.č: 62700“0217-0227
Podle ovezo acı knih poęty: Brnø 27

Ověřovací doložka pgo leaalizaci Poř.č: 62700ˇ0217-0229
P dl ověř knih Qosç ì Šrno 27 ,



Plná moc

(dále také jen „zmocnitel") _

tímto zmocňuji

R
m

(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 AMlSTAinvestíční společnost,a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnost' 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 dvouslopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zm ocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupovánízm ocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podalnávrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával sejich,
přijímal všechny písem nosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlo uvy
do katastru nemovitostí).

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

V.... .., dne

15.' mi. 2870
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu pñjímá:



Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)

aby Za zmocnitele jako za povinného ze Služebnosti Sjednal a podepsal S Brněnskými komunikabemi, 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 OO Praha
8 (jako investorem), Smlouvu o zřízení Služebnosti inženýrské Sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnujícív sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvouslopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), přičemž
služebnostbude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k Zastupovánízmocnitele při vkladovém řízenípřed katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné prostředky, vzdával sejich,
přijlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášenínutná pro vklad práv ze smlo uvy
do katastru nemovitostí).

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

l 5; U5. ZĹŰUTuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovaoˇívdoiožka pro legalizaci Poř.č: 60200-0752-0009
Podle ovezovacı ost : Brno ž



Plnárnoc

(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), a to k tíži spoluvlastníckých podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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,
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 15. 6. 2020

Í 5 U5. Z870 . „„ .Tuto plnou moc dne

flvvverovací dcl ˇk ˇ › „ vüdıe pm C:



Plná moc

(dále také jen „zmocnitelé“)

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnecˇj

aby za zmocnitele jako za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal S Bměnskými komuníkacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/18, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnostíý 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 služebnostì inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodñujici komunikací, zahmujicí v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitelů), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplaině 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,
příjlmal 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.

15, Da. 28m
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:



Űvěřovacjvdoložka pra legalizaci P0ř.č: 62900-0132-0125
Púdle Overo acı knih ast : Brnq 29

üvěřovacjvdoložka Qro legalizaci Poř č: 62900-0132-0126
Podle Overo acı knih o t : Brno 29



Plná moc

(dále také jen „zmocnite|“)

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 siužebnosti) "a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské Sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

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

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

V Brně, dne 3.6. 2020

05. U5. 207g
Tuto plnou moc dne



PROHLÁŠENÍ o PRAvoSTı PoDPısu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních O pravosti podpisu 017023/122/2020/C.

Já, níže podepsaný 7, zapsaný v Seznamu
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod 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 3.6.2020



Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“)

tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)

I

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), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitelů), 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 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 ./Š>.'§z..^.':.ÍŽĚŠ..7Í%ne

ı 5. 07. 202D
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:



OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu:

Kysnøkć Nøvć Męsrø dňa 3.7.2020

OSVEDČENIE
O pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti od isov osvedču em

Kysucké Nové Mesto dňa 3.7.2020

Upozorneııie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivost, skutečností
uvádzaných V listine (§58 ods. 4
Notárskeho poríadku)



Plnáınoc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec")

I

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), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, Obec Bmo (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

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

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

Č“ ffl “
v ....... .líê/ŤÁLZ, dne .Ű_..“2O2O

'l 5. il). 2370
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu pfijímá:

Overovacˇiˇdolo/żka pro legalizaci Poıñč: 62700-0224-0269
Podle overovacı ost : Brn 27



Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“)

tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec")
X
,_

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), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitelú), 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, Íjednal vřízení, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
přijimal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).

Zmocněnl zmocněné osoby dle této plné mocí zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

15. as. Z870
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:



Ovéřovacšvdoloëka pro legalizaci Poř.ć: 62700-0214-0066Podle Dveçoyacı ost : B 27

Ověřovacýˇdoiožka pro legalizaci Poř.č: 62700-0214'0067
Podìe '



Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“)

tímto zmocňují

(dále jen „zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako za povinné 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, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
Obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., lČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikací, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíží spoluvlastnických podílů zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitelů), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitelù 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

75 07. Z020
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:



Ověřovacılˇdoložka pro legalizaci
Podle Ovaroyacı ost : Brno 27

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")

aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
lČ: 607 33098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), Smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílú Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), 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.

Tuto plnou moc dne

P0ř.č: 62700-0218-0001



Uverovaogˇđoìogxa pro legalizaci
7'

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)

aby Za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komuníkacemi, 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 AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosli inženýrské Sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), prˇıčemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

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

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

V

7 5! 05. 207D
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Pane: suťoo-euı-uoıv



Plná moc

(dále 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,'=t přístupu,“
provozování aiúdržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v soběi právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatnè na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení týkajícím se výše uvedené služebnosti
před katastrálním úřadem (Zejména aby podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat
opravné prostředky, vzdával se jich, pñjímal 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 Brnè dne

Tuto plnou moc dne ..... ZĎĎŽUVplném rozsahu přijímá:



Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“)

tímto zmocňují

(dále jen „zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako za povinné ze služebností sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacémi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebností) a lMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sldlem 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 odvodňujicí komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíží spoluvlastnických podílů zmocnítelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně í k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitelů), 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,
přijímat 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.

15. 812ml
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:



Úřad městské části města Brna Brno-Slatina
Podle ověřovací knihy ....................................................................... ..

název úřadu

v . . 259/2020

Úřad městské části města Brna Brno-Slatina
Podle ověřovací knihy ....................................................................... ..

název úřadu

ˇ . 260/2020



Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“)

tímto zmocňují

(dále jen „zmocněnec")

aby za zmocnitele jako za povinné ze Služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikačemi, a.s.,lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze Služebnosti) a IMOSdevelopment otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 O0 Praha 8,obhospodařovaným AMISTA investičníspolečnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení Služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnujícív sobě i právo vstupu na služebnépozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů napozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitelů), přičemžSlužebnostbude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná mocse uděluje ik zastupovánízmocnitelů při vkladovém řízenípřed katastrálním úřadem (Zejména abypodepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával sejich,příjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášeninutná pro vklad práv ze smlouvydo katastru nemovitostí).

Zmocnění Zmocněné Osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právnímipředpisy.

l/
t/

v

is. 07. 202D
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:



Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Čejč
oňčle alizace 307/2020 vlastnoručně podepsal/a

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Čejč

ořšle alízace 308/2020 vlastnoručně podepsal/a



ˇˇ ' đøìóžkiăioˇoledalizaci
äăš vâ âřovací knih pošty: BMG 27

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“) '

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

I

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), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), 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 Smlouvydo katastru nemovitostí).

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

V....

2 0. H7, 1571i
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:



üvšřovací âoložka pro legaììzacì

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 služebnostiĎ 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). a lo k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), 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 nemovitosti).

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

1'6. ll. 292%Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Püřxˇı: 5840141760029
Podle Ověíflknihy goštyì Slavkov uıšrnë A ` J



Plná moc

(dále takéjen ,,zmocnitel")

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec")

1

aby za zmocnitele jako za povinného ze služebností sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacenˇıi, a.s.,
lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebností) a IMOS
development otevřený podilový fond, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558. se sídlem Pobřežní 600/3. 186 00 Praha
8 (jako investorem), Smlouvu o Zřízení služebností 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), a to k tíží spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případné i k tíží pozemků ve výlučnem vlastnictví zmocnitele), 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).

Zmocnëní Zmocnéné osoby dle této plné moci Zaníka' způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

, / * .
v fl/lvtfl7fi/í,ánø_.l[ž.ľ.žf.. 2020

15. U6. 2870
Tuto plnou moc dne ............. .. 2020 v plném rozsahu přijímá:



Ověřovacžydoložka pro legalìzaçivˇ Poř č: 67571-007ó~0077
Podle ove o acı Nameëfi nad 0SIavou



Plná moc

. . , ,
(dále také jen ,,zmocnitelé“)

tímto zmocňují

(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), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitelů), 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,
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.

v , . .

1 's

Tuto plnou moc dne



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALlZACl
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Ménin
poř. č. legalizace 137/20

OvÉŘOvAcí DoLożKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Mënín
poř. ć. legalizace 138/20
vlastnoručně podepsal



Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)

tímto Zmocňuji

(dále jen ,,Zmocněnec")

aby za Zmocnitele jako Za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacgmi, 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 AMISTAinvestićníspolečnost,a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení Služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace Odvodňující komunikaci, Zahrnujícív sobě i právo vstupu na Služebné' pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to ktíži spoluvlastnických podílů Zm ocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnostbude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k Zastupovánízmocnitele při vkladovém řízenípřed katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal navrh na vklad a podal návrh na vkladjednal v řízení, podávat opravné prostředky, vzdával sejich,
přijímal všechny písem nosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášenínutná p ro 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 .Ú..7,..ll9...ŽllŽll202O 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.,
lČ: 607 33 098, Se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnostif a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 O0 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTAinvestičníspolečnost, as., 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, Zahrnujícívsobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnostbude zřízená bezú platně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k Zastupovánízmocnitele při vkladovém řizenípřed katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal navrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával sejich,
přijím al všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná p ro vklad práv Ze Smlouvy
do katastru nemovitosti).

Zmocněni Zmocněné Osoby dle této plne' moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

`Dl. UB. 287i)
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

Qvěřovací doložka pro legalizaci P0ř,č: 60200“0786~0174
Podìe Ověřovací ost : Brno 2



Cvěřavacýí dpšožka pro leüaììzacì
Potíže ovszmlúrêıhy posty:

Plná moc

(dále také jen „zmocnítel“)

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)

aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsalsBměnskými 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, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem),smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tiži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (případné i k tiži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), 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 obecně závaznými právními
předpisy.

V

'l 5. U7. 'Zíľľll
Tuto plnou moc dne
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným 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), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

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

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

O , /í
V

Tuto plnou moc dne
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Plná moc

(dále také jen ,,Zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

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

l 5. U7. Zllìll
Tuto plnou moc dne

Fůš/Češ;



Plná moc

, ,
(dále také jen ,,Zmocnite|é“)

tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za zmocnítele jako za povinné ze Služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikaicemi, a.s.,IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze Služebnosti) a lMOSdevelopment 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 Praha8 (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 služebnépozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíží spoluvlastnických podílů zmocnítelů napozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíží pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitelů), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitelů při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména abypodepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdàval 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 dne
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Ověřovací doložka pro legalizaci
v

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 AMlSTAinvestičníspolečnost,a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, Zahrnujícív sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na

pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), přičemž
služebnostbude zřízená bezúplatııě na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupovánízmocnitele při vkladovém řízenípřed katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával sejich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášenínutná 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 dçıę,_..g5,..2ü7[;.... 2020 v plném rozsahu přijímá:

Poř .č: 60200-0754-0026
P dl oveřovací posty: Brno 2



Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")

aby za zmocnitele jako za povinného ze služebností sjednal a podepsal s Bměnskými komunikacemi, a.s.,

IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787l1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebností) ęa lMOS

development otevřený podílový fond, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

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

8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnostì 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), a to k tíží Spoluvlastníckých podílů zmocnítele na

pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (případně í k tíží pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnítele), 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, podával opravné prostředky, vzdával se jich,

přijímal všechny písemností, 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

T5. U6.
Tuto plnou moc dne



OVÉŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

1 ohøønihø úřadu Šønıflcø
Podle ověřovací knihy ............................................................... ..

(název úřadu)
92

poř. č. legalizace ........................ ..
vlastoručně ode sal* ˇ ' ˇ '



Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto Zmocňuji -

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednat a podepsal S Brněnskýmí komuníkacemí, 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 OO Praha

8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení Služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňujici komunikací, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a lo k tiži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na

pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případné i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), 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 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).

Zmocnéni zmocnéné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecné závaznými právními
předpisy.

V .lŤ/Éťřvilž...

Tuto plnou moc dne



Plná moc

(dále také jen ,,Zmocnitelé“)

tímto Zmocňují

(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 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 odvodňujicí komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tiži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tiži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitelů), 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).

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

v ...3.'\ť>%`°ř.^.‹ť.ë.±:/., dne

Tuto plnou moc dne
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocaěııeďj

aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Bměnskými komunikacémi, 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 OO Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, as, IČ; 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 ñˇaıfro
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahmující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), přičemž

Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitele pří 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).

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

\.

'l 5. 05. Z020
Tuto plnou moc dne
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocňuji -

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako za povinného Ze Služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
lČ: 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 AMISTAinvestičníspolečnost;a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na Služebné
pozemky (včetně práva vjezduvdvoustopých vozidel techniky), a to k tiži spcluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
Služebnostbude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupovánízm ocnitele při vkladovém řizenípřed katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravne prostředky, vzdával sejich,
přijímal všechny písem nosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášenínutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).

Zmocněni Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými Obecně závaznými právními
předpisy.

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

(dále také jen ,,zmocnitelé“)

tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec")

aby za Zmocnitele jako za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacémi, a.s.,
lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení 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), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitelů), 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 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).

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

v

Tuto plnou moc





Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé")

tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnítele jako za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikademi, 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), a to k tíži Spoluvlastnických podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitelů), přičemž
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 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).

Zrnocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými Obecně závaznými právními
předpisy.

V93)`v\-ı.`/ dne ..'.\..ČŠ.T.'Í\.L'\..`. 2020
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Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“)

tímto zmocňují

(dále jen „zmocněnec")

aby za Zmocnitele jako za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikaceľmi, a.s.,

IČ: 607 33 098, seˇ sídlem Renneská třída 787l1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze s|užebnosti)`a IMOS

development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

obhospodařovaným AMISTAinvestičníspolečnost,a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha

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

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

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži Spoluvlastnických podílů zmocnitelů na

pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitelů), přičemž

služebnostbude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje l k zastupovánízm ocnìtelù při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby

podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával sejich,

přijímal všechny písem nosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze sml ouvy

do katastru nemovitostí).

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

předpisy.

V....

15. 05. Z020
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")

aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,

IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 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), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na

pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž

služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

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

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

V
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto Zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako Za povinného ze služebnosti sjednat a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., lČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

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

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

V

Tuto plnou moc

pžka pro iegaììzacì Poř.č: 62700~O2l9-0184
ıh sst í SrnO=27



Plná moc

(dále také jen „zmocnitelé")

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za zmocnitele jako za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikaceııni, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneska třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 O0 Praha
8 (jako investorem), Smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské Sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitelü), přičemž
Služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitelù 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).

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

Tuto plnou moc dne l.5.-..Ú5...Žfl2ll2()20 v plném rozsahu přijímá:
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,

IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS

development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

obhospodařovaným 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), a to k tiži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na

pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), přičemž

služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc Se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby

podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,

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

do katastru nemovitostí).

Zmocněni Zmocněné Osoby dle této piné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními

předpisy.

V.....
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel")

tímto zmocñuji

(dále jen „zmocněnec")

aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednat a podepsal s Bměnskými komunikacémi, 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 O0 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, Zahmujicí v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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, 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@..JÍÍ/Š.tv;%‹'Í4/,Q<€Íne

Z H. U9. ZüZll
Tuto plnou moc dne
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Plná moc

(dále také jen „zmocnitelé“)

tímto Zmocňují

(dále jen ,,Zmocněnec“)

aby za zmocnitele jako za povinné ze služebnosti Sjednal a podepsal s Bmênskými 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, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastníckých podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (případně i k líži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitelů), 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.

_

Tuto plnou moc dne2





Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto Zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako Za povinného ze služebnosti sjednat 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 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), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích V k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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.

0 l. z
Tuto plnou moc dne .........



PROHLÁŠENÍ o PRAvosTı PODPıSu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy O prohlášeních o pravosti podpisu 017023/124/2020/C.

Já, níže podepsaný zapsaný v seznamu
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod 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 4.6.2020



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), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), 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.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

0 i. 08. Z020
Tuto plnou moc dne



PROHLÁŠENÍ O PRAvosTı PoDPısu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTıšM

Běžné číslo knihy O prohlášeních O pravosti podpisu 017023/123/2020/C.

Já, níže podepsaný zapsaný v seznamu
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod 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 4.6.2020



Plná moc

,,zmocn e

tímto zmocňují

(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 IMOSdevelopment 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 Praha8 (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 služebnépozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíží spoluvlastníckých podílů Zmocnitelü napozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíží pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitelů), přičemžSlužebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnítelù při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména abypodepsal 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 smlouvydo katastru nemovitostí).

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

3 0, 07_ zggg
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Plná moc

, ,
(dále také jen ,,zmocnitelé“)

tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec")

aby za zmocnitele jako za povinné ze Služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikaceımi, 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 vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučněm vlastnictví Zmocnitelů), 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).

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

Tuto plnou moc dne



PROHLÁŠENÍ o PRAvosTı PoDPıSu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM

Běžné číslo knihy oˇprohlášeních O pravosti podpisu 017023/130-131/2020/C.

Já, níže podepsaný , zapsaný v seznamu
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod 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 9.6.2020



Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec")

aby za Zmocnitele jako Za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikademi, 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), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na

pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž

služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby

podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).

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

V

U9. lt. 282D
Tuto plnou moc dne
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnítel“)

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 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti)a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem),smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající V právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíží spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (případně i k tíží pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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).

Zmocnění zmooněné osoby dle této plné mocí zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

Tuto plnou moc dne
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Plná moc

(dále také jen ,zmocnitelé“)

tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec")

aby za Zmocnitele jako Za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikaciemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/18, 639 00 Bmo (iako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AM lSTAinvestiční 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 kom unikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitelů na
pozemcích V k.ú. Slatina, obec Bmo (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitelů), přičemž
služebnostbude zřízená bezúplatně 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, vzdával se jich,
příjímal všechny písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná p ro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).

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

v

15. U7. Ziiíil] łTuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plnem rozsahu přıjıma:
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ůvéřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 62700-0214-0057
k h t Brno 27



Plná moc

(dále také jen „zmocníłełéñ

tímto zmocňují

(dále jen „zmocněnecfl

aby Za zmocnitele jako za povinné ze slıżebnosti sjednal a podepsal S Brnênskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/13, 639 00 Brno (iako oprávněným ze služebnosli) a lMOS
development otevřený podílový fond, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 62013, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA ínvesličııí společnost, a.s., íČ: 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 odvodñující komunikací, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel lıecłınflry), a to k tiži spoluvlastnidýdı podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k líži pozemků ve výluěııëm vlastnictví Zınocrıitelů), přičemž
Služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmoonitelů pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vñzení, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pm vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).

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

dne

7 5- 061 Z020
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přıìíma:



Ověřovací doložka pro legalizaci I P9ř.č: 68301-0050-0042
Podle ověýovací posty: Rousínov u Vyskova

uvěřovacíˇdoložka pro legalizaci P9ř.č: 68301-0050-0043
Podle overo acı posty: Rousínov u Vyskova



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 33098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), Smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

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

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

Tuto plnou moc dne1.5_...[)5_..2()2[) 2020 v plném rozsahu přijímá:

üvěřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 61100-0283-0065



Plná moc

(dále také jen „zmocnitelé“)

tímto zmocňují

(dále jen „zmocněnec")

aby za zmocnitele jako za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacëmi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/18, 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 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 služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži Spoluvlastnických podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíží pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitelů), 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 nemovitosti).

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

ý
Tuto plnou moc
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Plná moc

(dále také jen ,,Zmocnitelé")

tímto Zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby Za Zmocnitele jako Za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikaçemi, 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), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně í k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitelů), přičemž
Služebnost bude zřízena' 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,
přijimal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí),

Zmocnění Zrnocněné 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 „Zmocnitelé“)

tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za zmocnitele jako za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacémi, 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 odvodřıující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na Služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitelů), 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 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 ...ÉHêŤ/.7K...., nine

2.9- 07. Z820
Tuto plnou moc dne
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“)

tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikaclemi, 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), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitelů), 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).

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

v ....

Tuto plnou moc dne
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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 Bmo (jako oprávněným ze služebnostifia IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 O0 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), Smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace Odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži Spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

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

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

Tuto lnou moc dne ............... .. 2020 v lném rozsahu příímá:P

S äošožäa pro ìeaaiìzaıì ëüř.č: ói20ü“G2é5-G338
iľüdˇìa ovèšglánìhy postyg šrno 12



Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto Zmocňuji

(dále jen ,,Zmocněnec")'

aby Za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebností) a IMOS
development otevřený podílový fond, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
Obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebností 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), a to k tíži Spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích V k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), 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, 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 drÍeUWUH...n 2020

Ověřovací doložka pro legalizaci ”

Podle ověřovacíiknilıý VelvyslaijıèçtvíČeskéˇ republiky v Oslo, Ĺ
A

P°ř- ČÍŠI° 0V-113/2020 i ' Í 7 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 ínženýrskéˇsítě, 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), a to k tíži Spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

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

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

75- 07. Z020
Tuto plnou moc dne
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto Zmocňuji

(dále jen ,,Zmocněnec“)

abyza Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednat a podepsal S Brněnskými komunikacxemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnostiˇ) a IMOS
development otevřený podílový fond, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTAinvestičníspolečnost,a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnujícív sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), 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,
přij ímal všechny písem nosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášenínutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nem Ovitostí).

Zmocněnízmocněné osoby dle této plné moci zaniká dnem provedenívkladu výše uvedeného věcného břemene
do katastru nem ovitosti.

V.......

Tuto plnou moc dne

Gvěřovacívdslçžka §50
legalizaci

Poř.č: 60200-6828-0122
Podle øverzknıhy posty: rno 2



Uveřovacˇiˇdołogka pro legalizaci Poř.č: 62700-0217-0139
t Brno 27

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), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), přičemž
Služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

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

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

v

..

Tuto plnou moc dne .15..ˇJU7._. .2B1lì2020 v plném rozsahu přijímá:



Plná moc

(dále také jen ,zmocnitel“)

tímto zmocňuji ,

(dále jen ,,zmocněnec")

aby za zmocnítele jako Za povinného ze služebnosti Sjednal a podepsal S Brnênskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTAìnvestičníspolečnost,a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, Zahrnujícív sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlućném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
Služebnost bude 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, podávat opravné prostředky, vzdával Sejich,
přijímal všechny písem nosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášenínutná p ro vklad práv ze sm lo u vy
do katastru nemovitostí).

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

v

15! 07. Zlí/ii
Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu pñjímá:
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ĚJŤÍÍÍŠĚŠÍŠĚHŽÍŠŤŘTŰ (Brněnské komunikace, a. S.) „

/ààlšìüëz 607 33 098, Éflìłfıflizıtz Tfiffliìľv äıfšälìďřfiă 787/1a%,
flaıšáñ 639 00 (íffiiłıflflłłflläliflřllň)
ŤUEĚ "WĎÍŠĚJŤÍĚÍĚÉHĚÍŠŤ/ĂĚJ" (AMISTA investiční společnost, a. S.) ,

/àälâìñăn 274 37 558, Éfliłłıiıizıhz Éiìütësızì, žflčłfiëávrľlřfl' 600/3%,
mršàñ 186 00 (ľfižëıłšľćřžă) êłšıàüıuos WìřıìkÉààüÉłE/àñ.
żëàìëìaëz 751 80 013, žaˇziìüłišifltz nìłùiläsıš. iıžffiäëwrlë 620/3%, 05% 186 oo

ìžřâälàfťääřłtìììiıiíääâłtäíâłılüäâlël. ìžâlřlüfiëı üìıìı
äžłFìüż/ëťłfllřiiáëflàřfimmťfifimiăëéżflüüfi,
äàiłıäáfnsiäÄfıäí/žfćlfiřäàädıfilšúüìlfiřfl] (ääëìèìflžìíšlřìłfiüüüüÄü) ,
ìfıìflifiiflìäfiiäłżšäfšfläâšlšflflàëàëêřłšmäfiáëIñfliätilífišäfiâžüäë
(łłıäflâëëłšAšfiwäúñzlzłttıăăäw , ññłfiífiłflřıläăìšwääšäìłììfl.
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(filiłřăllıăäëäâiůfiřlìâäìvx ääăìëìšřłfliääì ÉEĚìBŤŠĚŤ/rñflx
łıăfliìžšíšłřížàřñílšřřžíšžříä Ťřfšžñäłäñítífih
Éiäšäñľ?HiàëìlâlřlłflìťłüìšlìüäiñřìüđJřifliıääñìfiflăšťťlř-řłüš) .
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NOtářská listina

Notářství Beifang, město Tianjin, Čínská lidová republika

(vytlačená pečeť notářstvı)
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ÍC Překlad O

Plná 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.
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 sidlem 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 l právo vstupu
na služebně pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel
techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele
na pozemcích v k.ú, Slatina, obec Brno (případně i k tíži
pozemků veˇvýlučném vlastnictví zmocnitele), 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 městě Tianjin, dne 10.03.2021

Tuto plnou moc dne ............... .. 2021 v lném rozs ímá:

řízen Z 'az ka čínského do 'az ka českého.



É Překlad ořízen Z 'az ka čínského do 'az ka českého.

Notářská listina

(2021) Jin Bei Fang Gong Zi č. 1401

Notářské ověření ve věci: Podpis.

Tímto ověřuji, že dostavil do mé notářske'
kanceláře a přede mnou, notářem/kou, podepsal “Plnou moc” na předešlé Straně.

11.03.2021
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Linz.:

Plná moc

Brněnské komunikace a.s., IČ 607 33 098, se sídlem Brno - Štýřice, Renneská třída 787/18, PSČ 639 00,
obchodní společnost Zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
1479, dále též jen ,,SpolečnOst", zastoupena' ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva a Mgr.
Filipem Lederem, místopředsedou představenstva ._ _ _ ,m

zplnomocňuje

svého vedoucího zaměstnance, lng. Luďka Borového, generálního ředitele obchodní společnosti Brněnské
Ikomunikace a.s., ,.

zejména dle ust. § 166 odst. 1 a § 430 zákona č. 89/2012. Sb., občanský Zákoník, ust. § 11 zákona č.
262/2006 Sb., Zákoník práce, ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963' Sb., občanský Soudní řád, ust. §
33 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., správní řád soudní, ust. š

ıvıust. §30 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správnı rad,
aby společnost jako právnickou osobu Zastupoval, resp. jejím jménem jednal a samostatně se

podepisoval ve všech věcech a samostatně společnost zavazoval při jednotlivých právních jednáních či
úkonech, včetně notářských zápisů S doložkou vykonatelnosti dle § 71a a § 71b notářského 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 subjekty další fyzické nebo právnické osoby. . A 4 _ _ . „iUvedené finanční omezení neplatí při právních jednáních ja: úkonech k zajištění přovóznich potřeb
společnosti (zejména dodávky tepla, el. energie, telefony, likvidace odpadů), 'při' pˇr`ávnićh jedrfáních a
úkonech, směřujících k získání veřejné zakázky pro zastupovanou společnost včetně podpisu. veškerých
souvisejících listin, a to lvčetně závazného návrhu smlouvya všech jejich dodatků, a to jak v listinnéjpodobě,
tak iv elektronické podobě s elektronickyzaručeným podpisem, při podpisu dohod okaucích uzaiiíraných
k finančnímu krytí škod vzniklých v souvislosti S užitímv pozemních komunikací a při podpisu, dílčích
objednávek stavebních prací, zboží a služeb vyhotovovaných podle uzavřených rámcových- smluv.

Toto zplnomocněnije uděleno na dobu neurčitou.
Tot zplnomocnění není dáno pro případy, kdy je podle zákona oprávněn právní jednání či úkon

učinit výluč ě atutární či jiný orgán společnosti.

V Brně dne 12 2018

předseda předst venstva místopředseda představenstva
Ing. Petr

Kratočlsvífi.

Mgr. Filip Leder

Brněnské komun kace a.s. Bměnské komunikace a.s.

Zmocnění vcelém uvedeném rozsahu přijímám a za společnost se budu podepisovat níže uvedeným
způobem. `

gen rální ředitel
lníguděk

Borový \

Br nské komunikace .s.

Brněnské lıomuııliace a.s. i Renneská da 787/13, 539 00 Brno-Štýřioe I IC: 607 33 098 1 DIČ“ CZ 607 33 098 l Společnost byla zapsána dne 1. 1. 1995 v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479 a je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001 se zohiednënlm požadavků .n *' ' " pokynu Systém jakosti v oboru

znfnninh ızøı-nunıkzøı, ČSN EN ıso 14001, čsN OHSAS 18001, čsN ıso/ıec 27001 ačsuoı oası I Tøıefønz +420 S32 144 ııı ı Eflnniız hxnvnrahızønnflz ı wvvn/.hıxønnzz
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