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Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav.
adresa pro doručování: nám. T.G.Masaryká

Váš dopis zn.:
Ze dne;
Naše zn.: SPU 192418/2021/523203/Rác 
Vyřizuje: Štěpánka Ráczová

Tel,; 727 950 433 
E-mail: s.raczava@sgucr.cz 
ID DS: Z49per3

Datum; 27.5.2021

Dzm

RWE Gas Storage CZ, s.ro.
Limuzská 3135/12
108 00 Praha 10-Strašnice

Oznámení o zániku nájemního vztahu k částí předmětu nájmu

Dne 21.12,20212 jsme s Vámi uzavřeli nájemní smlouvu č. 309-N-12/59 na pronájem, mimo 
jiné, pozemků v obci Kostice, katastrálním území Kostice, KN p.č. 1088/118, KN p.č. 
1088/119, KN p.č. 1088/133 a částZE-PK p.č. 922/1

Dne 29.9.2020 došlo k nabytí právní moci rozhodnuti pozemkového úřadu o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv. o zřízení a zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům. 
S účinností od tohoto dne nenáleží Státnímu pozemkovému úřadu nájemné za pozemky,, 
které přešly do vlastnictví třetí osoby.

Dnem 1. října 2020 zanikly dle ustanovení § 11 odsi 8 zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o zméné zákona č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů, nájemní vztahy k pozemkům v obci Kostice, katastrálním území 
Kostice, KN p.Č. 1088/118, KN px. 1088/119, KN p.č. 1038/133 a část ZE-PK p.č. 922/1.

Vypořádání vzájemných závazků z předmětné části smlouvy bude provedeno v dodatku č. 1 k 
nájemní smlouvě č. 309-N’12/59 Toto oznámení bude přílohou tohoto dodatku.

S pozdravem

Ing, Pavel Zajíček 
vedoucí Pobočky Břeclav 
Státního pozemkového úřadu

Za správnost: Štěpánka Ráczová





r D/'.V3/É Deltová schránka; z49per3, Státní pozemkový úřad, Musinecká 
1024/11a, 13000 Praha 3, CZ

Doručenka datové zprávy
Předmět: Oznámení o zániku nájemního vztahu k části předmětu nájmu

ID zprávy: 912399770

Datum a čas dodání; 28.05.2021 v 07:30:39 

Datum a čas doručení: 28.05.2021 v 08:00:00

Adresát;

ID schránky:

RWE Gas Storage CZ, s.r.o., Limuzská 3135/12, 10800 Praha 10, CZ 

ufxyjs2

Zmocnění: Nezadáno

Odstavec: Nezadáno

Naše číslo Jednací: SPU 192418/2021/523203/Rác

Naše spisová značka; SZ PFCR 353544/2010/18

Vaše číslo jednací: Nezadáno

Vaše spisová značka: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ne

Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy;

28.05.2021 V 07:30:39 EVO: Datová zpráva byla podána.

28.05.2021 v 07:30:39 EV5; Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li 
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu 
veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2021 v 08:00:00 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu 
ve smyslu § 29 zákona Č, 300/2008 Sb,, v platném znání. Datová zpráva je 
nyní doručena, Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním 
do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno,
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Plná moc

lííůlečnost RWE Gas Storage CZ, $.r,o. se sídlem Praho 10 - Strošnice, Limuzská 3135/12. PSČ 
^DO, IČ 278 92 077, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Méstským soudem v Próze, 

paiffc, vložka 124711 (dólejen „Zmocnite)”). jejímž jménem jednojí Ing, Lubor Velebo Jednatel o 
NERS\ ' Ancti:|:i$ Frohwein, předsedo jednatelů

^ "•=u. ^ zmocňuje

r Idole jen „zmocnéncij, kjednoní ve věcech uzavírání 
smluvních zqvozkú, pohledávek o podepisování smluv, jejichž předmětem je;

- nájem pozemků o budov, zpětný nájem pozemků a budov, jakož i získání jiných práv 
k pozemkům o budovám,

- vypořádání náhrad zd škody způsobené no pozemcích provozní a jinou činností 
Zmocnitele, v důsledku výkonu próv Zmocnitele o

- pronájem pozemků o budov ve vlastnictví Zmocnitele třetím osobám.

Zmocněnci jsou oprávněni zo Zmocnitele podepisovat smlouvy uvedené v této plné moci 
sFinončním plněním, tzn. závo7kem nebo oohledávkou ze strany Zmocnitele, nepřesohujícím 
částku ve výši

Příslušné písemné právní okty o úkony jsou Zmocněnci povinni podepisovat vždy společné, o to no 
jedné listíné.

Toto plná moc kromě zákonných důvodů zaniká také ke dni skončení pracovního poměru 
Zmocněnců, o to i jen jednoho z nich. u Zmocnitele.

V Praze dne: o 7 -D5- 7D20

Andreas Frohweín 
předseda jednatelů

Ing. Lubor Veleba 
jednatel

Plnou moc přijímám;

V Praze dns: ^ ^ ’09’ 2020



ověřovací doložka pro legalizaci
Moaie ověřovací Kmny ucecniho úřadu v uciinicn uunaiovicicn 
por.č.legailzaca 640

uznal oof^f^e riíi uct.n* vlastní*
Andreas Frohweín,
Jméno/a. Dřfirn&nl, datum a místo narození iadatele

aoresa mima trvalého pobytu' - oqrow fn>st»peDytu no ůaorní Cošků ropublíKy'' 
ritírvco bydUt.š hilmo úzomf Coaké ropubliliy^
(
aruh a Cisto doKiaau na zéKiadé kterého byly zjistény osoon/ 
údaje uvoaené v této ovérovaci ooiožce

V Dolních Dunajovícich

Otisk úředního razítka 
o podpis ověřující osoby

dno 31.R.2020

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která 
legalizaci provedla (nebo otisk Jmenovky)
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Prohlášení o pravostí podpisu
Běžné číslo knihy o nmhWíííních o pravosti podpisu 17467/ /2020 C. 
Já, níže podepsani
se sídlem . Praha 2 /ansanv •' seinamu advokátů
vedenérn Českou advokátní komorou pod , prohlašuji,
že tuto listinu přede mnou vtastnoruřně v vyhotoveních podepsali 
Jměno a příjmení; 
narozen: 
bytern:
[ehož totožnost jsem jJIsUl v

V Praze, dne
Vlastnoruční podpis advokáta; ...


