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' "^íkiječnost RWE Gas Storage CZ, s.r.o. se sídlem Praha 10 - Strašnice. Llmuzsků 3135/12, PSČ 
^OO. IČ 278 92 077, zapsonó v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. 

paWt C. vložka 124711 (dále jen „Zmocnltel"), jejímž jménem jednají Ing. Lubor Veleba, jednatel o 
AndL^'s Frohwein. předsedo jednatelů

v'' zmocňuje

r ^aoie jen „^mocněncD, kjednání ve věcech uzovírání 
smluvních zavazků, pohledávek o podepisování smluv, jejichž předmětem je:

' nájem pozemků a budav, zpětný nájem pozemků a budov, jakož í získání jiných práv 
k pozemkům o budovám,

*■ vypořádání nóhrod za Škody způsobené na pozemcích provozní a jinou činností 
Zmocnitele. v důsledku výkonu práv Zmocnitele a 

• pronájem pozemků a budov ve vlostnictvf Zmocnitele třetím osobám.

Zmocněnci jsou oprávněni zo Zmocnitele podepisovat smlouvy uvedené v této plné moci 
s finančním plněním, tzn, závazkem nebo oohledávkou ze strany Zmocnitele. nepřesahujícím 
částku ve výši

Příslušné písemné právní akty Q úkony jsou Zmocněnci povinni podepisovat vždy společné, a to no 
jedné listině.

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

V Próze dne: 0 7-09^ 2020

Andreas Frohwein 
předseda jednatelů

Ing. Lubor Veleba 
jednatel

Plnou moc přijímám:

V Praze dne: 0 7 “09- 2020

* **44>«*»*« »•



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Hoai© ověřovací Kmny uoecnlho úřadu v Uolnicri Uunajovicich
pof,C,(egaUsac€ §40
vtooinonjůně podops ■ uznal dodnpc o= ucfpn* z3 vlastni'
Andreas Frohwein,
jméno/a. přflmani, datum a místo narození iadatate

BúresQ misia trvalého pobytu' místa peoytu-ria ůgeml-Gěská rapubliliy^
bydUéf.á ůiomf Coclco republiky^

(
arun a úlsio aoKiaau na zaKiaae kter$ho byly zji$teny osobni 
úaaje uveaeně v leio ověřovací doložce

V Dolních Dunajovicích

Otisk úředního razítka 
o podpis ověřující osoby

dne 31.8.2020

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která 
legalizaci provedla (nebo otisk jmenovky)

Prdhtášeni o pravosti podpisu
Běžné Číslo knihy o nmhiáčBnfch o pravosti podpisu 17467/ /žpžo C 
Já, níže podepsani
se sídlem , Praha 2. iaosany - setnamu advokátů
vedeném českou advokátní kornurou pod prohlašuji,
že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v vyhotoveních podepsal; 
jméno a příjmení; 
narozen: 
bytem:
jehož totožnost jsem zjistil 2;

V Praze, dne
Vlastnoruční podpis advokáta; ...



VYPIŠ Z KATASTRU NEMOVITOSTI 
prokazující stav ©vidovaný k datu 31.05.2021 15:55:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Nájem nemovitosti, č.j.: 192754/2021 pro Státní pozemkový úřad 

Okres; CZ0644 Břeclav Obec: 584576 Kostic©

Kat.územi; 670588 Kostice List vlastnictví: 10002
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. > stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Vlastnické právo
Česká republika 00000001-001

Podíl

Fflslušnost hospodařit s majetkem státu
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/lla, Žižkov, 13000 01312774
Praha 3

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti 
Pozemky 

Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využiti Způsob ochranv
4255 736 ostatní plocha jiná plocha chr.lož.území,

chr.území pro
zvi.zásahy do z.kůry

4599 359 ostatní plocha jiná plocha chr.lož.území,
chr.území pro
zvi.zásahy do z.kúry

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti v části B - Bez zápieu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části 8 včetně souvisejících údajů - Bez zápisu

D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

Plomby a upozornění " Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu 

Listina

o Rozhodnuti Státního pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv V
pozemkové úpravé č.j. SPU-278061/2020 /Tr v Břeclavi ze dne 14.09.2020. Právní moc ke dni
29.09.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 18.09.2020 08:06:22. Zápis proveden dne
08.10.2020.

Z-4651/2020-704
Pro: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/lla, Žižkov, 13000 Praha RČ/IČO: 01312774

Česká republika 00000001-001

Vztah bor^itovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti J50U v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR.
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj. Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.

Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCO

Vyhotoveno: 31.05,2021 16:03:43

NemavitOSCÍ jsou v územním obvodu, ve jcterém vykonává státní správu katastru nemovitoítl CR 
KatastcálnL Úřad pto Jihomoravský kraj, KatastrAini pracoviště Břeclav, kCd; */04.
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