,ťMM 41/7/

Smlouva o zřízení služebnosti podle § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

Oprávněný:
Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 O0 Brno

IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, Oddíl B,
vložka 1479
bankovní Spojení:
účet č.:
zastoupená Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
(dále jen ,,oprávněný")

a

Povinní:

(dále jen ,,povinní”)

IMOS development otevřený podílový fond
se sídlem Pobřežní 620/3, 186 O0 Praha 8

ıčz 75160013
DIČ: 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 plné moci

(dále jen ,,investor")

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

1.

Povinní ze služebnosti prohlašují, že jsou podílovými spoluvlastníky následujících nemovitých

věcí:
0

pozemku p.č. 2297/73, ostatní plocha

0

pozemku p.č. 2297/4, Ostatní plocha

vkatastrálním území Slatina, obec Brno. Pozemek je zapsán na LV Č. 6600 vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město
(dále jen ,,služebné pozemky").
2.

Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:
0

pozemku p.č. 2297/74, ostatní plocha

0

pozemku p.č. 2297/76, Ostatní plocha

0

pozemku p.č. 2297/207, Ostatní plocha

0

pozemku p.č. 2298/5, ostatní plocha

vkatastrálním území Slatina, obec Brno. Pozemky jsou zapsány na LV Č. 5810 vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město
(dále jen ,,panující pozemky").
3.

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

1.

Povinní ze služebnosti tímto v souladu s § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, zřizují ke geometrickým plánem vymezené části služebného
pozemku 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 panujících
pozemků. 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.

Části Služebných pozemků, k nimž se Služebnost zřizuje, je vyznačena vgeometrickém 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.
Vpřípadě, že bude oprávněný ze Služebnosti chtít využít Svého práva přístupu na Služebné
pozemky za účelem prohlídky, kontroly, opravy, plánované údržby či úpravy liniových
odtokových žlabů shora uvedené sítě, a přivádět tam za tím účelem nezbytné pracovníky a
techniku, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit povinným ze Služebnosti alespoň 3 dny
předem, a to na adresu Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1514, Brno, IČO:
01838474, sídlem Kigginsova 1514/8, Slatina, 627 00 Brno, popřípadě na emailovou adresu
tímto oznámením je tato povinnost splněna vůči všem povinným ze
Služebnosti. V případě odstranění nebezpečí hrozící havárie nebo již nastalé havárie nebo jiného
poškození shora uvedené sítě, 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.
Smluvní strany výslovně berou na vědomí, že tato Služebnost přechází na každého dalšího
vlastníka Služebných pozemků.
Služebnosti zřízenou dle článku Il. 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 panujících pozemků (uvedených v článku I. odst. 2 této smlouvy), která
přechází S vlastnictvím panujících pozemků na nabyvatele.
Oprávněný ze Služebnosti zřízené dle čl. II. odst. 1 této smlouvy není povinen nést jakékoliv
náklady na zachování a opravy Služebných pozemků, tím není dotčeno případné právo
povinných ze Služebnosti na náhradu škody způsobené případným poškozením Služebných
pozemků porušením právních povinností při případném výkonu práv ze Služebnosti ze strany
oprávněného.
Povinní ze Služebnosti se výše specifikovanou Služebnost zavazují zřídit bezúplatně. Dále jsou
povinni Zajistit všechny potřebné souhlasy třetích subjektů se zatížením Služebných pozemků,
jejichž souhlasy jsou vyžadovány na základě plnění smluvních či zákonných povinností
povinných. Tyto souhlasy budou přiloženy knávrhu na vklad práva Služebnosti do katastru
nemovitostí.

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

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

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č.340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Společnost Brněnské komunikace a.s. zašle smlouvu správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
ode dne uzavření smlouvy.
Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek
neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se Zavazují vyvinout
veškeré možné úsilí, aby dotčená ustanovení nahradily ustanoveními platnými a vynutitelnými,
která svým smyslem a účelem v nejvyšší možné míře odpovídají ustanovením dotčeným.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění

pozdějších předpisů, a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.
Společnost Brněnské komunikace a.s. je při nakládání S veřejnými prostředky povinna dodržovat
ustanovení Zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ") a ostatními obecně závaznými právními

předpisy České republiky.
Smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran v písemné formě v podobě vzestupně číslovaných
dodatků.
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, povinní ze Služebnosti obdrží jedno
vyhotovení, které bude uloženo u Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1514,
Brno, IČO: 01838474, sídlem Kigginsova 1514/8, Slatina, 627 OO Brno, oprávněný ze Služebnosti
obdrží jedno vyhotovení, investor obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude předloženo
příslušnému katastrálnímu úřadu.
10. Smluvní strany Závěrem prohlašují, že se řádně 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.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3 a Příloha č.4
Přílohy:
Příloha č. 1 - geometrický plán č. 3352-3050/2020
Příloha č.2 - plná moc lng. Luďka Borového
Příloha č. 3 - plná moc pro
Příloha č.4 - plné moci povinných

V Brně, dne
Investor:

IMOS developm nt otevřený podílový fond
Obhospodařova ý AMISTA investiční Společnost, a.S.

V Brně, dne .........
'x

Brněnské

i“ Ašxžžťsm
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 společnosť)
jednající na účet podílového fondu IMOS development otevřený podílový fond, zapsaného

vseznamu podílových fondů vedeném
75160013, se sídlem Pøbřežni 3, č. p. 520, PSČ 186 O0, Praha 8

pod lČ0 (NID)

(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 s.provoznê-techníckou správou a údržbou aktiv investičního
fondu (včetně podpisu veškerých dokumentů), tedy aby činila následující právní a jiná jednání:

-

přípravu investičních aktiv k pronájmu a přebírání investičních aktiv od nájemců včetně uzavírání
(podpisu) předávacího protokolu, včetně činění právních jednání směřujících k ukončení nájmu
(tj. dohod, výpovědí, odstoupení od Smlouvy apod.),

-

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

»

kompletní vyřizování reklamací obchodních 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, vytýkáníjejich vad a dalších obdobných jednání,

~

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

~

vedení evidence nájemců, včetně 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 PO a BOZP, včetně zajištění odstranění zjištěných závad
včetně uzavírání (podpisu) a ukončení smluvní dokumentace,
zajištění chodu všech technologií použitých v investičních aktivech včetně uzavírání (podpisu) a
ukončení Smluvní dokumentace,

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

jakékoli smluvní dokumentace,
návrh a Zajištění realizace všech oprav a rekonstrukcí investičního charakteru dle schváleného

harmonogramu, na základě schválených výběrových řízení včetně uzavírání (podpisu) a ukončení
smluvní dokumentace,

návrh a zajištění realizace všech drobných oprav, potřebných k udržení nemovitosti v řádném
.
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stavu dle schvaleneho rozsahu vcetne uzavıranı (podpisu) a ukonceni smluvní dokumentace,
zajištění úklidu nemovitostí a jejich součástí, souvisejících venkovních ploch a chodníků, vč.

údržby zeleně vybranými úklidovými firmami včetně uzavírání (podpisu) a ukončení smluvní
dokumentace,

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

uzavírání (podpisu) a ukončení smluvní dokumentace.
(ii) vykonávala činnosti související sinženýrskou 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 ElA;

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 sítí, správců
inženýrských sítí;

Zajištění majetkoprávní agendy spojené S přípravou stavby (smlouvy nájemní, kupní smlouvy,
smlouvy na zřízení věcného břemene, Smlouvy o právu provést stavbu);

zajištění souhlasu a rozhodnutí O odnětí půdy zemědělské výroby;
zajištění rozhodnutí o vyněti lesních pozemků Z půdního fondu;
vypracování žádostí na za hájení stavebně-správních řízeních;

-

Ostatní práce investorsko-inženýrské neuvedené v přehledu

-

podání a administrace žádostí 0 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
moci 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 jejich 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.
f

V Brně dne 17. 10. 2017

[Následuje podpisová Strana]

AMISTA in

síti níspolečnost, a.s.

na účet lMOS development
otevřený podilový fond

V Brně dne 17. 10. 2017

V Brně dne 17. 10. 2017

V Brně dne 17. 10. 2017

Plná moc

(dále také jen ,,ZmocniteI")
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 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 odvodňujíci komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), ve prospěch panujícího pozemku p.č. 2298/5 v k.ú.

Slatina, obec Brno, a k tíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích p. č. 2297/443, 2297/444, v k.ú.
Slatina, obec Brno, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3268-3743/2019, vyhotoveného GEO75 s.r.o., IČ:
276 99 579, se sídlem Sokolova 32, 619 00 Bmo, přičemž služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu

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

v Brnè, dne 13.5.2021

Tuto plnou moc dne 13.5.2021 v plném rozsahu přijímá:

PROHLÁŠENÍ O PRAvosTı PoDPısu NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy O prohlášeních O pravosti podpisu 18056/385/2021/C.

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

zapsaný v seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její Soulad s právními předpisy.
V Brně dne 13.05.2021

Plná moc

(dále také jen ,,Zmocnitel“)
tímto zmocňuje

(dale 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 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,

přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocněni zmocnëné osoby dle této plné mocí zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
L/
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Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověření - legalizace:
Ověřuji, že
číslo ověřovací knih 0-4343/2020

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 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 Zmocnítelů 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 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,
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.
í
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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 AMISTAinvestičníspolečnost, 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
Služebnostbude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupovánízmocnitele 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,
přijlmal všechny písem nosti, 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 .ŠŠĹQČÍ .....
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Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovacíˇdoložka pro legalizaci
Podle overo acı
ost : Brno 27

Poř.č: 62700-0218-0002
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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 787/18, 639 00 Bmo (jako oprávněným Ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTAinvestičníspolečnost, 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 odvodňujíoí 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 vlastnictvízmocnitele), přičemž
služebnostbude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupovánizmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména
aby

podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřlzení, podával opravné prostředky, vzdával sejich,
přijímal všechny písem nosti, 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.

Tuto plnou moc dneÍIHŽŮ. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Rulíše člë .

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 písemností, 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 .QÉNIIÍ ........

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

development otevřený podílový fond, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), 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 přı vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich.

přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění 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 Bmo (jako oprávněným ze Služebnostl) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 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 pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,Zmocněnec“)
komunikacemi, a.s.,
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými
ze
služebnosti) a IMOS
oprávněným
(jako
Brno
00
639
lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a,

00 Praha 8,
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186
186 00 Praha
600/3,
Pobřežní
se
sídlem
558,
37
274
IČ:
a.s.,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost,
přístupu,
zřízení,
v
právu
spočívající
sítě,
inženýrské
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti
na
Služebné
vstupu
právo
i
v
sobě
zahrnující
komunikaci,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující
na
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele
přičemž
Zmocnitele),
vlastnictví
výlučném
ve
pozemků
tíži
i
k
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
(Zejména aby
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem
se jich,
vzdával
prostředky,
opravné
podával
řízení,
v
jednal
na
vklad,
podepsal návrh na vklad a podal návrh
smlouvy
práv
ze
pro
vklad
nutná
prohlášení
všechna
úřadem
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním
do katastru nemovitostí).
právními
Zmocnění zmocněné Osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými
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 787l1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

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

.l

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji
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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,
obhospodařovanýmˇ AMISTA investičnl 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 prá u zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné

pozemky (vćetně`práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocniťěle na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatné 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,
pﬁjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocnéné osoby,“ dle této' plné mocí zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními

předpisy.
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Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném řozsahu přijímá:
Qvěřovacˇíˇdoložka pro legalizaci

vodle oveﬂknlhy posty; Brno 2

Poř.č: 602000758-0252

i

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

provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži słpoluvlastnických podílů Zmoçniteleˇˇna
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučněm 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, jefdnal 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).

f*

Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými Obecně závaznými právními
'

předpisy.
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Tuto plnou moc dne
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Poř.č: 62700~0246-0045

Plná moc

(dále také jen „zmocnite|é")
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 spoluvlastníckých
podílů Zmocnitelů na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví
Zmocnitelů), pñčemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitelů při vkladovém řízení před katastrálním
úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné
prostředky, vzdával se jich,
pﬁjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná
pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně
závaznými právními

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

Qvěřnvacgˇdeložka pro legalizaci W

íﬁodle overovacı kruhy posty: Frostejov l

Pořč: 79601-0066-0636

v
?€f.č: ??č0ì-ü0ćó›ëúšš
Qvăřová fı đcšeška Qra legaììzaží
_ Kníh* pošty: Qresìéjüv ž
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Plnáınoc

(dále také jen ,,zmocnitet“)
tímto zmocñuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
komunikacemi, a.s.,
ze stužebnosti sjednat a podepsal S Brněnskýmí
aby za Zmocnitele jako za povinného
služebnosti) a IMOS
ze
oprávněným
(jako
787/18, 639 00 Brno
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída
620/3, 186 00 Praha 8,

751 60 013, se sídlem Pobřežní
development otevřený podílový fond, IČ:
Praha
a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 O0
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost,
v právu zřízení. přístupu,

Služebnosti inženýrské sítě, spočívající
8 (jako investorem), Smlouvu o zřízení
vstupu na služebné
odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo
provozování a údržby vedeni kanalizace
Zmocnitele na
podílů
spoluvlastnických
k
tíži
to
a
vozidel techniky),
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých
přičemž
i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele),
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně
neurčitou.
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu

aby
při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele
jich,
prostředky, vzdavat se
na vklad, jednal vřízení, podávat opravné
podepsal návrh na vklad a podal návrh

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

Tuto plnou moc dne

Ověřovacˇí doložka pro teoatizaci

POŰIE Oveızovacı knıh pošty: Brno 27

Poř ' č“' 62700-0214-0077

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé")
tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za zmocnitele jako za povinné ze služebností sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení 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 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 Zmocnítelů při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
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

V Brně dne

Zlí.

Tuto plnou moc dne

PROHLÁŠENÍ o PRAvosTı PoDPısu NA LısTıNĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM

Běžné číslo knihy O prohlášeních o pravosti podpisu 017023/111-112/2020/C.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod

zapsaný v seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

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

Podepsaný advokát tímto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad S právními předpisy.
V Brně dne 28.5.2020

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,Zmocněnec“)

aby za Zmocnítele jako za povinného ze služebnosti
sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi,
a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti)
a
IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751
60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00
Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost,
a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3,
186
00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení,
přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující
komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na
služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky),
a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnítele
na
pozemcích V k.ú. Slatina, obec Bmo (případně i k
tíži 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,
přijimal všechny písemnosti, činil před katastrálním
úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv
ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká
způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

Tuto plnou moc dne

28. 1G. ˇ

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, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA 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, podávaí 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 /QÝWˇ

dne 1,82 á 2020

Tuto plnou moc dneı.zť..qzt..zﬂ7:oż020 v plném rozsahu přijímá:

Podle ověřovací knihy ÚMČ Bmo-Líseřı
pořč. legalizace X|V/1/P-080/2020

ı

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 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 spoluvlastníckých podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (případně i k tíži pozemků ve výlućném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnostbude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná mocse udělujei 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 sejich,
přijímal všechny písem nosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášeninutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V ....

17. U7. 282i)
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 V plném rozsahu pñjímá:
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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 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 í 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 vkladovèm řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal V řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
příjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V

Tuto plnou moc dne

1

020 v plném rozsahu přijímá:

Plná moc

(

e a

jen ,,zmocn e

,

tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako za povinné Ze služebnosti sjednal a podepsal S Brnënskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a lMOS
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 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 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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5/0 8. 1a. ma
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

Prohlášení o pravosti podpisu na
listině ııesepsaııé advukáıem
Běžné člılo knihy u pmhhílcníclı o nıvusıi

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, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně praˇva 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 v řízení, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocněni zmocnèné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocníteI")
timto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec")

aby za Zmocnitele jako Za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Bměnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787l1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze Služebností) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným 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 Zmocnilele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně í k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), 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 vřízeni, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
příjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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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 AMlSTAínvestičníspolečnost as., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní600/3, 18600 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodřıující komunikací, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to ktíží spoluvlastnických podílü Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně í k tíží pozemků ve výlućném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnostbude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se udělujei 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 sejich,
příjím al všechny písem nosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná p ro vklad práv ze smlo u vy
do katastru nemovitosti).
Zmocnění Zmocnëné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu pñjímá:

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle oveřovací

Poř-.č: 68401-0164-0175

posty: Slavkov u Brna

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnítel“)
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)

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

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na 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.

v___„êětžž.__._,zøzø

Tuto plnou moc dne

Podle ověřovací knlhy ÚMČ města

porťč. legalizace 0/497/2020

Brna, Brno-střed

Plná moc

(dále také jen „Zmocníˇtelﬂ
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocnênec“)

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

pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (případně
i k tíži pozemků ve výlucném vlastnictví
zmocnitele), prıcemz
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování
zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním
úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh
na vklad, jednal v řízení, podával opravné
prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním
úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad
práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).

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

předpisy.

V

Tuto plnou moc dne

Podle ověřovací knlhy ÚMČ města Brna, Brno-střed

partě. legalizace 0/485/2020

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 O0 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se .sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby 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,
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

doložka pro legalizaci
posty: Brne 2?

Plná moc

'

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")

1)

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., 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 í právo vstupu na služebné pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel
techniky), a to ktíži spoluvlastnických podílů zmocnitele na pozemcích vk.ú. Slatina, obec Brno
(případně i ktíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž služebnost bude zřízená
bezúplatně na dobu neurčitou.
2)

aby za zmocnítele 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 Bmo, 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 spoluvlastnických
podílů Zmocnitele na pozemcích vk.ú. Slatina, obec Brno (případně i ktíži pozemků ve výlučném

vlastnictví Zmocnitele), přičemž služebnost bude zřízena bezúplatně 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,

neuskladñovat žádný materiál, neprovádět Změny nivelety terénu;
umožnit 1. oprávněnému a 2. oprávněnému vstupovat a vjíždět na služebné pozemky Za účelem

výkonu činností 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 í k zastupování zmocnítele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,

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

v Brnè dne 12.5.2020

12. U5. M

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

PROHLÁŠENÍ O PRAvosTı PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM
Běžné číslo knihy O prohlášeních O pravosti podpisu 017023/088/2020/C.

Já, níže podepsaný
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
mnou vlastnoručně ve 3 vyhotoveních podepsal (a/i/y):

, zapsaný v seznamu
, prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením O pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad S právními předpisy.
V Brně dne 12.5.2020

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnite|“)
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 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, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitosti).
Zmocnění Zmocrıěné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dneZ 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 Bměnskými komunikacemi, a.s.,
lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnostñ a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodñující komunikaci, zahmující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmoonitele 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 pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přıjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními

v

›25. D6. 182i)
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 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 Bměnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 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 AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a -údržby vedení kanalizace odvodñujíci komunikaci, zahmujici v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tiži spoluvlastnických podílů zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (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 zmocnilele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

2 5. U6. Z020
Tuto plnou moc dne

üvèfìwsvacgvdaìeżka pre ìeaaìizacì
Podle aveıjozžacı krﬂıh
ošt : B

Fořﬁà; zć7C›O~G2}3-0ﬁ€

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")

aby Za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751' 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
'8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské Sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), 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 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 .....ëI.L.I./.Š.....

17. U7. ääłm

Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:
ìvéřovaoì doložka oro leoalizaci

Podle ověfo ací

ošt

Brno 27

Poř.ć: 62700-0216-0109

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 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 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 vřízení, 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

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

Ověřovací, doložka pro leoalìzaci

odle ově o ací knih

ošt zwBrno 22'

Pořﬂč: 62700-0216011

Plnáınoc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji

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

1 7'

m7'

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

Qvěřovaci' døšožka pro lešsˇžăzacš

:Dále svařovací knih

ošt : Brno 27

Pořnč: èàZYCIG-'QZIZ-Qżżâ-

Plná moc

(dále také jen ,,zmocniteIé")

tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunìkacemi, 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 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 pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy

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

v

08. lll, Z028
Tuto plnou moc dne

OvÉŘOvAcí DOLOŽKA PRO LEGALıZAcı
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ÖVĚŘCVACÍ DQLOˇ
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d," °"'°ˇa°"
"mi „høønšhø úžpño LEGALızAcı
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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 siužebné

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 výiučném 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

95. 85. fzžšı/il
Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“)
tímto Zmocňují

(dále jen „zmocněnec“)

aby za zmocnltele 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

slużebnost 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).
Zmocnëní zmocnéné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

is. 08. Zim
Tuto plnou moc dne ............... _. 2021 v plném rozsahu přijímá:

PGř.Č: 62700-G245“ü287

': 62?00ˇO245`0289

Plnáınoc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")

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

8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni 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 Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
ł

V ....... „Brně ......... _., dne ............. _. 21.5.2020
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a
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Tuto plnou moc dne ......

Gvěřoxfacìudošožlšê pro legalizaci

Podle ověšjo fací knihy posty; Bťrno 27W

,

Poiñč: ó270=3~02l3~0032

Plná moc

(dále také jen ,,Zmocnitel“)
tímto Zmocňují

(dálejen ,,Zmocněnec“)

aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti Sjednal a podepsal S Brněnskými komuníkacemi, a.s.,
lČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 O0 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS

development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 O0 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), 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 opravne prostředky, vzdával se jich,
příjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).

Zmocnëni Zmocněne osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecněwzäaznými právními

“"

předpisy.
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05. D8. Z828
Tuto plnou moc dne _.

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnítel")
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec")

aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787l1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a lMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace 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 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 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,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními

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

Ověřovacíˇdoiožka pro legalizaci
Podle overovacı kmh posty: Brno 27

Poř.č: 62700-0218-0089

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 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, 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 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 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.

fat/vět
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Tuto plnou moc dne

PťżŘč. áżìôô-Głíiküıšëˇ?

Gvěřnvacvíˇđoìažiša pro Iegaiìzacì

Padìe Dvegoyacı ššnıhy posty: šręcfzfì

4

Ověřovacjvdoložka pro legalizaci

P dl

knıh

Blan ko 1

Poř.č: 61801-0190-0227

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 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.
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Tuto plnou moc dne
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Plná moc

(dále takéjen „zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dálejen „zmocněnec“)
s Brněnskými komunìkacemi, a.S.,
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal
ze služebnosti) a IMOS
oprávněným
(jako
Brno
00
639
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a,

620/3, 186 O0 Praha 8,
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní

Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.S., IČ: 274 37 558, se sídlem
v právu Zřízení, přístupu,
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající
v sobě i právo vstupu na Služebné
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující
podílů Zmocnitele na
spoluvlastnických
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži

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

služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

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

do katastru nemovitostí).

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

v

12. na mi;

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

Ověřovací doložka pro

etovıce
Podle ověř knihy posty:lešíıaliząci

Foř.č: 67961-0066-0169

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení Služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), 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 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.

v

12. D8. Z828

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

Qvěfovacjvdološka pro i“gal žzﬂøi
Knih

ost : Brno 27

Pøř.č: ó27oo-0213-ooaó

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 787/1 a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze

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

Pobřežní 600/3, 186 00 Praha 8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě,
spočívající v právu Zřízení, přístupu, provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci,
zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel
techniky), 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 pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem
(zejména aby podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné
prostředky, vzdával se jich, přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna
prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými
právními předpisy.

vﬂřëłť?...... „óneľëˇf-

2020

Tuto plnou moc dne1..2.-L..ÍŽ5„.2I3Í/Íì. 2020 v plném rozsahu přijímá:

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 AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňujíci komunikaci, 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
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,
pñjímal 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
předpisy.

lù
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Tuto plnou moc dne

Ověřovací doložka pro le gąıiząﬂi
Podle Ověřovací knih posty: Brno 2

1 2. 06. ŽQDO V plném rozsahu přijímá:

Pøř.čz óozoo-0747-0203

tanovenými obecně závaznými právními

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 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).
Zmocnëní zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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1
Tuto plnou moc dne ............... „13020 v plném rozsahu přijímá:

Podle ověřovací knihy Obecní úřad Popůvky
oıˇﬂěle alizace 85/2020 vlastnoručně podepsal/a

Plnárnoc

(dále také jen ,,Zmocnitel“)
tímto zmocňují

(dále jen „Zmocněnec")

aby za Zmocnítele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskýmí komunikacemi, a.s.,

IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, lČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 OO Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodrˇıující komunikaci, zahrnující v sobě i pravo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnítele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži 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,
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.
n/
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Tuto plnou moc dne
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translationfrom the English language:

Power of Attorney

(hereinafter referred to as “the Principal”)
do hereby authorize

(hereinafter referred to as “the Attorneyˇˇ),

to negotiate and sign on behalf of the Principal as the person entitled under a servitude with Brněnské
komunikace, a.s., registration no.: 607 33 098, Registered Ofﬁce Renneská třída 787/ la, 639 00 Brno
(as the person entitled under a servitude) and IMOS development otevřený podílový fond (common

fund), registration no.: 751 60 013, Registered Office Pobřežní 620/3, 186 00 Prague 8, managed by
AMISTA investiční Společnost, a.s., registered no.: 274 37 558, Registered Ofﬁce 600/3, 186 00 Praha
8 (as an investor), an Agreement to create the right of servitude of public utility network consisting in

the right to build, access, operate and maintain a road drainage System, also including the right to
access the land subject to the servitude (including the right to enter the land with two-track utility

vehicles) to the detriment of the Principaľs co-ownership shares in the land in the cadastral area of
Slatina, community Bmo (or, as the case may be, to the detriment of the land in the Sole ownership of
the Principal), whereas such a servitude will be established without payment for an indeﬁnite period.
This Power of Attomey has also been granted for the purposes of representing the Principal in
proceedings on the registration of rights in the Land Register before the Land Registry Office (in
particular, signing an Application for an entry in the Land Register and submitting an Application for
an entry in the Land Register, submitting appeals, waiving thereof, accepting all written documents,
making all of the statements necessary for entering the rights following from the Agreement in the
Land Register).

The Authorization granted to the Attorney under this Power of Attorney will cease to exist by way of
generally binding legal regulations.

In ......

This Power of Attorney is accepted to the full extent on ............... .. 2021 by:

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocň uji

(dále jen ,,Zmocněnec“)

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

PENANG, dne 11. března
2021

Tuto plnou mocdne

Notářské razítko, podpis (nečite/ný)

PŘEKLADATELsKÁ/TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

TRANSLATOR'S/INTERPRÉTER'S CLAUSE

otisk pečeti/Stamp

~

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 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 í 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 vřízení, podával opravné prostředky. vzdával se jich,
příjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné mocí zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

v

Tuto plnou moc dne

W
o e oveıçovacı mpłro pos
: ozorıce
íplvšlřovacˇívdoložkž
legäılízâci

v plném rozsahu přijímá:
3033020

Poř.č: 66407-0028-0036

Plná moc

(dále také jen ,,zmocníteI“)
tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněnec“)
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemí, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 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 komunikací, zahrnující V sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnilele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případné i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnítele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatné na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal 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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Tuto plnou moc dne ............... .. 020 v plnem rozsahu přijımá:

.

Gvěřovacšvdoìožka pro legalizaci
Pıooie oveąknıhyjpostjť:

Pořﬂč; ółiüfı-Gžlš-Glćž?

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 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 (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž
služebnost bude zřízená bezùplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné mocí zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V .................. ..,dne

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle overovacı knıh posty: 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.,
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 bezúpiatně 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 ...... „ÉÉ/.Ž/.Ádne

Tuto plnou moc

üvěřovací doložka pro legalizaci
Podie ověfoyací knihv posty: 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.,
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 .ĚfŤ/ÍŤŽEŤ.....

17. 07. 202D

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

Uveřovacl GOIOZKa pro 1803112211431

Podle ověﬁoyací kmh pošty: Brno 27

POLO: ozıuu-uzıcruwıe

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 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 služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujicí komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), 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 ...Q.*FF.Š.“.?Š=.PP^., dne ÍěťŠ.:..2...... 2020

05. 1U. 2029

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

ovĚŘovAcí DoLožKA PRO LEGAuZAcı
Podle ověřovací knihy Generální konzulát České republiky v Chengdu, poř.
číslo OV-72/Z020

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., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 O0 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), 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 zmocněné osoby dle této plné mocí zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ..{1.5_..{]8,..2[ì.'lQ020 v plném rozsahu přijímá:

üvěřovacgfvdoìožka pro žegalízacž'
Podše ove o acš
os z B 27

Poř.č: 623100-0218-0054

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocňujì

(dále jen ,,zmocněnec“)
a.s.,
aby za zmocnítele jako za povinného ze služebnostì sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi,
ze služebnostì) a IMOS
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným

00 Praha 8,
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186
186 OO Praha
600/3,
Pobřežní
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem
přístupu,
zřízení,
právu
v
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnostì inženýrské sítě, spočívající
služebné
na
vstupu
i
právo
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujicí komunikaci, zahrnující v sobě

podílů zmocnítele na
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíží spoluvlastnických
zmocnítele), přičemž
vlastnictví
výlučném
pozemcích v k.ú. Slatina, Obec Brno (případně i k tíží pozemků ve

služebnosl bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
aby
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnítele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména
se
jich,
vzdával
prostředky,
opravné
podával
v
řízení,
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal
ze smlouvy
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv
do katastru nemovitostí).
právními
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými
předpisy.
x/
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17. U7. 21ml
Tuto plnou moc dne

Ověřovací doložka pro legalizaci
odle

ěˇ

ik h

; Brno 2

Poř.č: 60200-0761-0208

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé )
tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby Za zmocnitele jako za povinné ze služebností 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
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186
8 (jako investorem), Smlouvu o zřízení služebností inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujicí komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na

Praha 8,
00 Praha
přístupu,
služebně

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

Zl. 08. Žil/li

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

üvěřevacívdološka pro legalizaci
Podle Ovegogacı
posty; Brna 27

Poňč: ć2700-02ì8-0G81

ovĚŘOvAcÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Mągigjgm' męˇgtą

.lihlayy

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuj

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmocnitele jako Za povinného ze služebnosti sjednat 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 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, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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17.

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

Plná moc

(dále také jen „zmocnìtel“)
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 lMOS

development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 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 bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnitele při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
.podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
pñjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne
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Cvšllv: Brno 27

v plném rozsahu přijímá:
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Plná moc

(dále také jen ,,Zmocnitel“)

tímto zmocňuji

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

zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci,

spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži
vlastnictví Zmocnitele), přičemž
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném
služebnost bude zřízená bezúplatnë na dobu neurčitou.
před katastrálním úřadem (zejména aby
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování Zmocnitele při vkladovém řízení
opravné prostředky, vzdával se jich,
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával
nutná pro vklad práv ze smlouvy
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení
do katastru nemovitostí).
obecně závaznými právními
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká Způsoby stanovenými
předpisy.

_

u

'“ 0 5. lllì. mi!
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocníteI")
tímto zmocñuji

(dale jen ,,zmocněnec“)

aby Za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskýmí komunikacemi, a.s.,

IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost. a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace 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 í 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,
příjímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými Obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne

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 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 při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
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.
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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 služebnostì 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 vřízenl, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Plná moc
"

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto zmocñuji

(dále jen „zmocněnec“)

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

provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopýoh vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně í 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).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Ověřovacíˇdoložka pro legalizaci
posty: Brno 2
ílodle overovacı

Poř.Č: 60200-0781-0192

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)
tímto Zmocñuji

(dále jen ,,Zmocněnec")

aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednat a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/18, 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 O0 Praha

8 (jako investorem), Smlouvu O zřízení Služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na Služebné

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), 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 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 písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
k/
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Tuto plnou moc dne
Ověřovací do ložka

pro legalizaci

Podle Ověř k níhy pošty: Brno 20

Poř č: 62000-0031-0408

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 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

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), pñčemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
pñjlmal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

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

development otevřený podílový fond, IČ: 751

60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,

obhospodařovaným 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 vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující V sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopýoh 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

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 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 í 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.

v ..... ...fffęí..,dne

2020
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Tuto plnou moc dne

Běžné číslo ověřovací knihy O kr“ 47/1 zvıø

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 služebnostì 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 (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přičemž

služebnost bude zřízená bezúplatnë na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k Zastupování zmocnìtele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřizení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ............... ._ 2020 v plném rozsahu přijímá:

Plná moc

(dále také jen „zmocnitelé")
tímto zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec")

aby za Zmocnítele jako za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a lMOS

development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikací, 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 pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

V Brně, dne 25.8.2020

Tuto plnou moc dne 25.8.2020 v plném rozsahu přijímá:

PROHLÁŠENÍ o PRAvoSTı PODPISU NA LısTıNĚ NESEPSANÉ ADvoKÁTEM
Běžné číslo knihy O prohlášeních o pravosti podpisu 017023/221-222/2020/C.

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

, zapsaný v seznamu
prohlašuji, že tuto listinu přede

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.
V Brně dne 25.8.2020

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocñuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Bměnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 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 AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558. se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahmující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví Zmocnitele), přıöemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

U 5. U5

Tuto plnou moc dne ......... .L .... ._ 020 v plném rozsahu přijímá:

POŘČ: ÓTIŰGˇGĚĹŠrOZZB

Plná moc

(dále také jen ,,Zmocnítel“)
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 787l1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na 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 í k zastupování Zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby

podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
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 787/18, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMlSTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha

8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující 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 í k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnítele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.

Tato plná moc se uděluje í k zastupování zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijimal 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 plnou moc dne

'_

_

Prohlášení o pravosti podpisu na listině ııesepsaııć advokátcm
Běž é

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 přı vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich.

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

Ďřﬁo
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Peter Straňákb
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Tuto plnou moc dne ............... ._ 5020 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 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 O0 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,

provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), 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 mocí zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne

25. na.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALlZACl
v
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu v Podolí

por. č. legalizace 192/20

OVĚŘOVACÍ DoLOżKA PRO LEGALlZAcı
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu v Podolí
pøi č_ ıegaıizaçę 193/20

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnítelé")

tímto Zmocňují

(dále jen ,,zmocněnec")

aby za zmocnitele jako za povinné ze služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskýmí komuníkacemi, a.s.,
lČ: 607 33098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS

development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě í právo vstupu na 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 zmocnitelü), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitelů při vkladověm řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocněni Zmocněné osoby dle této plné moci 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 služebností 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 AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebností inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů Zmocnitelů na

pozemcích V k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnítelů), 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 písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocnéné osoby dle této plné mocí zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy,
_
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Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:
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Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)
tímto zmocňuji
R

(dále jen ,,zmocrı'ěnec“)
a podepsal S Brněnskými komunikacemi, a.s.,
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal
(jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
00
Brno
639
787/1a,
třída
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská
se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013,
558, se sídlem Pobřežní600/3, 186 00 Praha
obhospodařovaným AMISTAinvesličníspolečnostas., IČ: 274 37
sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské
v sobě i právo vstupu na služebně
zahrnující
komunikaci,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující
podílů zmocnitele na
spoluvlastnických
k
tíži
a
to
techniky),
vozidel
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých
ve výlučném vlastnictví zmocnitele), přičemž
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků
služebnostbude zřízená bezúplalně na dobu neurčitou.
řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
Tato plná moc se uděluje i k zastupovánízmocnitele při vkladovém
opravné prostředky, vZdával sejich,
podával
v
řízení,
jednal
vklad,
na
návrh
podepsal návrh na vklad a podal
prohlášení nutná p ro vklad práv ze sm lo u vy
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna
do katastru nemovitostí).
stanovenými obecně závaznými právními
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby
předpisy.
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Tuto plnou moc dne

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

8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňujicí komunikaci, Zahrnujícív sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži 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 řízenipřed katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vkIad,jednaI v řízení, podával opravné prostředky, vzdával sejich,
přij im al všechny písem nosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášeninutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

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

Plná moc

(dále také jen ,,Zmocnitelé“)
tímto Zmocňují

(dále jen „zmocněnec“)
komunikacemi, a.s.,
aby za Zmocnitele jako za povinné ze Služebnosti sjednal a podepsal S Brněnskými
služebnosti) a IMOS
ze
oprávněným
(jako
00
Brno
639
787/1a,
třída
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská
186 00 Praha 8,
620/3,
Pobřežní
sídlem
se
013,
60
751
IČ:
fond,
podílový
development otevřený
186 00 Praha
P0břežní600/3,
se
sídlem
558,
37
274
IČ:
AMISTAinvestičnispolečnost,a.S.,
obhospodařovaným
přístupu,
Zřízení,
v právu
8 (jako investorem), Smlouvu o Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající
na
služebné
vstupu
i
právo
sobě
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, Zahrnujíciv
podílů Zmocnitelů na
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických
přičemž
Zmocnítelů),
vlastnictví
výlučném
ve
pozemků
i
k
tíži
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně
neurčitou.
dobu
na
Služebnostbude zřízená bezúplatně
úřadem (Zejména aby
Tato plná moc se uděluje i k Zastupovanízmocnitelů při vkladovém řízenípřed katastrálním
vzdával sejlch,
prostředky,
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné

přijím al všechny písem nosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášenínutná pro vklad práv ze smlouvy

do katastru nemovitostí).
právními
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými
předpisy.

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

[l 5. HS. žifiﬂ
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

_,
f,

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitelé“)
tímto zmocňují

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

pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastníckých 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 zmocnítelů při vkladovém řízení před katastrálním úřadem (Zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
přijímal všechny písemností, činíipřed
'

do katastru nemovitostí).

Zmocnění Zmocněné osobyídle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecné závaznými právními
ˇ
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

üvěřavac i

Plnáınoc

(dale take jen „zmocnıtel )

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 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 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 zastupovánízmocnitele při vkladovém řízenípřed katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podává! 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.
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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 787/18, 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 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 zm ocnitele), 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, podával opravné prostředky, vZdával sejich,
přij im al všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášenínutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nem ovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovacjvdoložka pro legalizaci
Poř.č: 66451-0082-016?
_
Podle overoyacı
šjapanıce u Brna

Plná moc

(dále také jen „zmocnitel“)

tímto zmocñuji

(dále jen „zmoonenec“)

aby_ za zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal s Brněnskými komunikacemi, 8.5.,
IC: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IC: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IC: 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 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, podávat opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné mocí zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
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Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:
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Ověřovacjvdoložka pro legalizaci
dle
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P0ř.č: 62500-0186-0066

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 odvodřıující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tiži spoluvlastníckých podílů zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), přičemž
služebnost bude zřízená bezúplalné 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 zmocnéné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

l 7. U7. Z020
Tuto plnou moc dne ............... .. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Podle ověřovací knihy ÚMČ Brno-Líšeň
ří

l

li

-

Plná moc

(dále také jen ,,zmocniteI“)

tímto zmocňuji

(dále jen „zmocněneďj

aby za Zmocnitele jako za povinného ze služebnosti sjednal a podepsal S Bměnskými komunikacemi, a.s.,
IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 O0 Bmo (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS

development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnických podílů zmocnítele na

pozemcích v k.ú. Slatina, obec Bmo (případně í k tíži pozemků ve výlučném vlastnictví zmocnitele), pﬁčemž
služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
Tato plná moc se uděluje i k zastupování zmocnitele pñ vkladovém řízení před katastrálním úřadem (zejména aby
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.

17. U7. 2070
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 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 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 í 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.
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Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovacivdoložka pro legalizaci
Padle overo acı k h

Poř.č: 60200-0752-0125

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 787l1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu O Zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na 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 í k Zastupování Zrnocnítele 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,
přijimal všechny písemnosti, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění Zmocněné osoby dle teto plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právnlmi
předpisy.

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

Dvěřovaoí doložka pro legalizaci

Podle ověřovací

posty: Brno 20 V

Poř.č: 62000-0031-0170
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Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)
komuníkacemi, a.s.,
aby za zmocnitele jako za povinného ze služebností sjednal a podepsal S Brněnskými

IMOS
lČ: 607 33098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a

620/3, 186 O0 Praha 8,
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní
600/3, 186 00 Praha
Pobřežní
sídlem
558,
se
37
IČ:
274
a.s.,
společnost,
investiční
obhospodařovaným AMISTA
právu zřízení, přístupu,
v
sítě,
spočívající
inženýrské
služebností
zřízení
O
smlouvu
8 (jako investorem),
sobě i právo vstupu na služebné
provozování a údržby vedení kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující V
podílů zmocnitele na
spoluvlastnických
to
k
tíži
a
techníky),
vozidel
dvoustopých
vjezdu
práva
pozemky (včetně
přičemž
Zrnocnitele),
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíží pozemků ve výlučném vlastnictví

Služebnost bude zřízená bezúplatně na dobu neurčitou.
katastrálním úřadem (zejména aby
Tato plná moc se uděluje i k zastupování Zmocnitele při vkladovèm řízení před

vzdaˇvaí se jich,
podepsal návrh na vklad a podal návrh na vklad. jednal v řízení, podávat opravné prostředky“.
práv
ze smlouvy
vklad
pro
nutná
prohlášení
přijímal všechny písemností, činil před katastrálním úřadem všechna
do katastru nemovitostí).
závaznými právními
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně
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 vedeni kanalizace odvodñující 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 (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.

Tuto plnou moc dne

Ověřovacjvdoložka pro legalizaci

17. H7. 'Z074i

Podle Ove o acı knın post : Brno 27

POř.č: 62700-0

Plná moc

(dále také jen ,,zmocnitel“)

tímto Zmocňuji

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

8 (jako investorem), smlouvu O zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu Zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující v sobě i právo vstupu na služebně
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), a to k tíži spoluvlastnìckých podílů Zmocnitele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži pozemků ve výlučněm 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.
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17. U7. Invii

v-'Odie Overoyaci knihy posty: 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.,

IČ: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (jako oprávněným ze služebnosti) a IMOS
development otevřený podílový fond, IČ: 751 60 013, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8,
obhospodařovaným AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 600/3, 186 00 Praha
8 (jako investorem), smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu zřízení, přístupu,
provozování a údržby vedeni kanalizace odvodňující komunikaci, zahrnující V sobě i právo vstupu na služebné
pozemky (včetně práva vjezdu dvoustopých vozidel techniky), 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.
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Tuto plnou moc dne ............... _. 2020 v plném rozsahu přijímá:

Ověřovací doložka pro legalizaci
Uodle ověšovací knihy
Brno 27

Poř.č: 62700-0216-0214

Plná moc

(dále také jen ,,Zmocnitel")

.

tímto zmocňuji

(dále jen ,,zmocněnec“)

aby za Zmochitele 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 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 zmocnítele na
pozemcích v k.ú. Slatina, obec Brno (případně i k tíži 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 vřízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich,
přijímal všechny písemností, činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy
do katastru nemovitostí).
Zmocnění zmocněné osoby dle této plné moci zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
\
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020 v plném rozsahu přijímá:
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H Brnenske komunikace
nk

Plná moc
Brněnské komunikace a.s., IČ 607 33 098, se sídlem Brno - Štýřice, Renneská třída 787/13, PSČ 639 00,
obchodní Společnost Zapsaná vobchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
1479, dále též jen ,,společnost“, zastoupená lng. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva a Mgr.
Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
zplnomocňuje

Svého vedoucího zaměstnance, ing. Luďka Borového, generálního ředitele obchodní společností Brněnské
komunikace a.s.,
zejména dle ust. § 166 odst. 1 a § 430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ust. § 11 zákona č.
262/2006 Sb., Zákoník práce, ust. § 21 odst. 1 plsm. b) zákona č. 99/1963' Sb., občanský Soudní řád, ust. §
33 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., správní řád soudní, ust. § 24 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňovy rad,

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

` `

aby společnost jako právnickou osobu Zastupoval, resp. jejim 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 (pětimilionűkorunčeských) u toho kterého úkonu a dále aby Zmocňoval k jednání za
společnost s třetími subjekty dalšlfyzické nebo právnické osoby.
.
4
Uvedené ﬁnanční omezení neplatí při právních jednáních ai úkonech k zajištění provozních potřeb
společnosti (zejména dodávky tepla, el. energie, telefony, likvidace odpadů), 'při' pˇr`ávníćh jednáních a
úkonech, směřujících kzískání veřejné zakázky pro zastupovarıou společnost včetně podpisu, veškerých

souvisejících listin, a to ivčetně závazného návrhu smlouvya všechjejích dodątkú, a tojak v listínnépodobě,
tak iv elektronické podobě s elelctronickyzaručeným podpisem, při podpisu dohod olćaucích uziaviraných
k finančnímu krytí škod vzniklých v souvislosti s užitím- pozemních komunikací a při podpisu dílčích
objednávek stavebních prací, zboží a služeb vyhotovovaných podle uzavřených rámcových-smluv.
Toto zplnomocnění je uděleno na dobu neurčitou.
Tot Zplnomocnění není dáno pro případy, kdy je podle zákona oprávněn právní jednání či úkon
učinit výluč
atutární či jiný Orgán společnosti.
V Brně dne

12 2018

g.
ra o v .
předseda předst venstva
Brněnské komun ace a.s.

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.

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

způobem.

g.
geggrální ředitel
Br nské komunikace .s.
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