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DISTRIBUCE
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

POVĚŘENÍ
Evidenční č.. POV/GŘ/9B/0086/2020

ČEZ Distribuce, a. s.
se sídlem Děčín, Děčín lV-Podmokly Teplická 874/8, PSČ 405 02,

IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, sp. zn B 2145,

za niž jejím jménem jednají předseda představenstva Ing. Martin Zmelík, MBA
a místopředseda představenstva Ing. Radim Černý

(dále jen ,,zmocnitel")

pověřuje
svého zaměstnance

datum narozeni:
(dále jen ,,zmocněnec")

k tomu, aby za zmocnitele jedna! a prováděl právní jednání a jiná jednání a úkony vůči územním
samosprávným celkům a vyšším územně samosprávným celkům (obce, města, kraje) a jejich orgánům,
státním a správním orgánům a úřadům, soudům, orgánům policie, organizačním sloZkám státu a
jakýmkoliv jiným subjektům (právnickým a fyzickým osobám). zejména v oblasti správního řízeni,
zvláště pak v oblasti územního a stavebního řízení, dle stavebně-právních předpisů, katastrálních
předpisů a jiných souvisejlcich právních předpisů

Zmocněnec je v rámci daného zmocněni oprávněn za zmocnitele činit zejména vůči příslušným státním
a jiným orgánům návrhy a ohlášeni (např, ohlášeni nových staveb k zápisu do katastru nemovitosti či
návrhy na vklad práva do katastru nemovitostí k budovám) a jiná podání, podávat návrhy na vk|ad
věcných práv, jejich změn či zánik do katastru nemovitosti, brát tyto návrhy a jiná podáni zpět, pňjimat
doručované písemnosti a rozhodnutí a podávat vůči nim opravné prostředky, jakož se i těchto
opravných prostředků vzdávat. Zmocněnec je rovněž oprávněn za zmocnitele řešit požadavky pro
povolováni činnosti v ochranných pásmech zařízení distribučni soustavy a podávat za zmocnlte|e
stanoviska k územním a stavebním řízením, zejména na území, na kterém zmocnitel vykonává
licencovanou činnost na distribuci elektřiny, podávat závazná stanoviska k žádostem o připojení,
zvýšení rezervovaného příkonu/výkonu a k žádostem o přeložky zařízeni distribuční soustavy.
Zmocněnec je v rámci daného zmocnění oprávněn též jednat s vlastníky dotčených nemovitých věci a
jinými subjekty (např státními a správnlmi orgány a úřady, organizačnimi složkami státu, dotčenými
orgány Cl účastníky řízeni), řešit jejich požadavky a stížnosti, uzavírat s nm všechny typy smluv, které
souvisí se zajištěním výstavby a provozu energetického zařízeni, jako např. smlouvy o připojení
odběrného místa k distribuční soustavě, smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízeni, smlouvy
o zřízeni věcného břemene - sluZebnosti, kupní. nájemní, včetně smluv o uzavřeni budoucích smluv k
těmto smlouvám, činit právni jednání k jejich změně i zániku, podávat a podepisovat návrhy na vydáni
územního rozhodnutí a stavebního povoleni, uplatňovat žádosti o vydáni ko|audačnihQ souhlasu
a uzavírat další typy smluv, které souvisí se zajištěním výstavby energetického zařízení, vC. smluv o
právu provést stavbu, smluv o dílo, smluv o realizaci přeložky, jakož i jiné typy smluv soUv|sejici
s účelem tohoto pověření.

Zmocnitel si pro platné uzavíráni veškerých smluvních závazkových vztahů zmocněncem, jakož i pro
jiná jim činěná právní jednáňl v rámci tohoto zmocněni, v případech kdy to výslovně není stanoveno
zákonem, výhradně vymiňuje písemnou či jinou zákonem vyžadovanou formu, je-li zákonem
vyžadována forma přisnéjši, s vyloučením možnosti změn těchto sMuvních závazkových vztahů a
jiných právních jednání k účelu danému tímto zmocněním v jiné než písemné či jiné zákonem
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vyžadované formě, je-li zákonem vyžadována forma přísnější, přičemž v rámci závazkových smluvních
vztahů činěných zmocněncem za zmocnitele se vylučuje možnost přijeti nabídky s dodatkem či
odchylkou.
Toto pověření není časově ani územně omezeno.

pověřený zaměstnanec není oprávněn toto pověřeni převést, a to ani z části, na třetí osobu.

V Praze dne ... ., ,. . - .-
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. j 2 t.// " \ČEZ Distribuce, a. s.
Ing. Martin',Zmelik, MBA

předseda pŕedstavenstva

fčez Drstn6uce, a. s.
Ing Rádim černý

místopředseda představenstva

potvrzuji svým podpisem, převzetí předmětného zmocněni, jehož obsah jsem vzal na vědomi, jakož i
převzetí práv a povinností z jeho obsahu plynoucích.

V Z'm'l d,, , ,drť. Z LoZy'
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podpis zmocněného zaměstnance

Běžné číslo ověřovací knihy O At"- .!"'na
ověřuji. že Ing. Martin Zmelík. naroze

jehož
totožnost byla prQkázána platným úředním
průkazem, uznal přede mnou podpis na této listině za
dastní.

V P,,,, d,, 2 6 "01- 2021
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Běžné číslo ověřovací knihy O !\ - '11J l' 2c'±/

ověřuji, že Ing. Radim Černý, narozen
totožnost byla

prokázána platným úředním průkazem, uznal přede
innou podpis na této listině za vlastni.

26 -01- 2021 '/PŤ
is }"

notářský kandidát %
pověřený notářem 4 e"a v HrA(i\

'(·1 Ď/j

t' l' í

.L""^17 ·1 ·\S


