SPRÁVA
ŽELEZNIC
PLNA MOC
Podle ustanovení § 33 odst. 2, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění,
zmocňuji společnost:

4FIT CONSULTING, s.r.o., se sídlem Praha 10, Oravská 1891/11, PSČ 100 00, IČO:
28873530, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložkal50434, zastoupenou Mgr. Svatoplukem Michalem, jednatelem společnosti, hlavní
koordinátor BOZP stavby: Mgr. Svatopluk Michal (dále jen zmocněnec),
aby za Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 110 00, zapsanou v Obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384, IČ: 70994234, organizační jednotku Stavební správu západ,
zastoupenou ředitelem Ing. Petrem Hofhanzlem, v souladu s § 15 odst. 1 a 2, zákona č.
309/2006 Sb. v platném znění, doručila oznámení o zahájení stavebních prací, včetně
opravných oznámení a prováděla jeho aktualizaci
územně příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce, nebo příslušným oblastním inspektorátům práce podle místa staveniště a
dále jednala s orgány státní správy - místně příslušnými Oblastními inspektoráty práce týkající
se stavby:
„IN I PODZIM 2021 "

jehož součástí jsou následující jednotlivé stavby:
„Výstavba PZS přejezdu P3022 v km 10,579 trati Mělník - Mladá Boleslav hl. n."
„Odstranění TOR na přejezdu P5930 v km 24,310 trati Kolín - Ledečko"
„Rekonstrukce přejezdu P5940 v km 28,606 trati Kolín - Ledečko"
„Rekonstrukce přejezdu P5942 v km 29,405 trati Kolín - Ledečko"
„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5678 v km 2,746 trati Čerčany - Vrané
nad Vltavou"
„Výstavba PZS v km 48,108 (P 4689) a v km 49,382 (P 4691) trati Mladá Boleslav Stará Paka"
„Výstavba PZS na přejezdu P4675 v km 40,770 a P4676 v km 41,720 trati Mladá
Boleslav město - Stará Paka"
Zmocněnec je oprávněn jednat v souladu s výše uvedenými právními předpisy za zmocnitele
a účastnit se veškerých řízení, místních šetření souvisejících s předmětem této plné moci.
Plná moc se vztahuje na vypracování (náležitosti oznámení a zahájení prací příloha č. 4
k nařízení vlády č.591/2006 Sb.), doručení (§ 15 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb.),
aktualizaci a podání opravných „Oznámení o zahájení stavebních prací"
Plná moc je platná až do naprostého ukončení stavebních, úklidových a reklamačních prací na
staveništi.
Tuto plnou moc vydávám na základě „Podpisového řádu" a mého pověření č. 2448 ze dne 2. 5.
2018 vydaného generálním ředitelem Správy železnic, státní organizace.
V Praze:

Datum: 2021.09.23
15:36:32 +02‘00'

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
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Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz

Stavební správa západ
Sokolovská 1955/278
190 00 Praha 9

Plnou moc přijímám v plném rozsahu.
V Praze:

Mgr.

Digitálně podepsal
Svatopluk Mgr. Svatopluk Michal
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Mgr. Svatopluk Michal
jednatel společnosti
4FIT CONSULTING, s.r.o.

