
Oprávnění k zastupování
Obchodní společnost ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869, 
PSČ 293 01, IČO; 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze oddíl B, vložka 332, pod spisovou značkou Rg. B 332 (dále jen „společnost") pověřila 
svého zaměstnance pana Jana Bečvaříka narozeného dne 1974, s účinností
od 01. 04. 2016 činností vedoucího Plánování a koordinace.

Na základě tohoto pověření v souladu s § 430 občanského zákoníku zastupuje 
pan Jan Bečvařík společně s dalším k zastupování oprávněným zaměstnancem společnosti 
nebo společně se Členem představenstva společnosti společnost ve všech jednáních, k nimž 
při výše uvedené činnosti obvykle dochází, pokud hodnota jejich předmětu nepřekročí 
100 mil. Kč.

Pan Jan Bečvařík je oprávněn výše uvedenou činnost vykonávat v rámci svého pracovního 
poměru a svého funkčního zařazení ve společnosti. Pan Jan Bečvařík není oprávněn přenášet 
toto pověření a související oprávnění k zastupování na další osoby.

Toto pověření a s ním související oprávnění k zastupování platí do jeho odvolání. Toto 
pověření a s ním související oprávnění pozbývá platnosti také skončením pracovního poměru 
mezi panem Janem Bečvaříkem a společností nebo změnou funkce zastávané 
panem Janem Bečvaříkem ve společnosti.

V Mladé Boleslavi dne 17. 03. 2016

Christian Strube 
člen představenstva 
ŠKODA AUTO a.s.

i/VinfrieťHCřáuse 
člen představenstva 
ŠKODA AUTO a.s.

Já, Jan Bečvařík, vedoucí Plánování a koordinace obchodní společn^ti ŠKODA AUTO a.s., 
svým níže provedeným podpisem toto pověření a oprávnění beru/úa vědomí a tento svůj 
podpis prohlašuji za svůj podpisový vzor.

V Mladé Boleslavi



ŠKODA

Pověření

Představenstvo obchodní společnosti ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Mladá Boleslav, Tř. Václava 
Klementa 869, IČO 00177041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 332, tímto pověřuje pana Davida Kavana, narozeného dne 

1974, vedoucího právních záležitostí, aby obchodní společnost ŠKODA AUTO a.s. zastupoval 
a činil jejím jménem úkony a podání v řízení před soudy, orgány státní i jiné veřejné správy 
a orgány činnými v trestním řízení; současně jej pověřuje, aby v jednotlivých věcech toto pověření 
písemně přenesl na dalšího zaměstnance obchodní společnosti ŠKODA AUTO a.s.

Dáie jej představenstvo tímto pověřuje, aby advokátům a obchodním společnostem zabývajícím 
se výkonem advokacie uděloval plné moci k zastupování obchodní spoiečnosti ŠKODA AUTO a.s. 
v řízeních před soudy, orgány státní i jiné veřejné správy a orgány činnými v trestním řízení, 
a to plné moci všeobecné, plné moci pro jednotlivá řízení i plné moci pro jednotlivé úkony.

Toto pověření platí pro řízení v České republice i v zahraničí. Toto pověření platí do jeho odvolání. 
Toto pověření pozbývá platnosti také skončením pracovního poměru mezi panem 
Davidem Kavanem a společností ŠKODA AUTO a.s. nebo změnou funkce zastávané 
panem Davidem Kavanem ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.

V Mladé Boleslavi dne 15. 4. 2015

Jménem společnosti ŠKODA AUTO a.s.

.^ror. Dr. h.c. Winfried Vahland 
předseda představenstva

Werner cicnnorn 
Člen prpHcr^venstva

tranR" Weisu.. 
cWn představenstva

. .. ^-,^^.yvenstva

MicháéUOeíjeklaus 
člen ^'-'dstavenstva

Bohdan Wojnar 
člen představenstva

Dieter Seemann 
člen představenstva

Já, David Kavan, vedoucí právních záležitostí obchodní společnosti ŠKODA AUTO a.s^, 
svým níže provedeným podpisem toto pověření přijímám a tento podpis prohlašuji za svůj 
podpisový vzor.

V Mladé Boleslavi dne 44 .'^r.



CKéření - legttli/ace

Bcžné číslo ověřovací knihv Oil 86'3»‘íI5---------------------------- —
Ověřuji žc---------------------------------- -------------------- ------- -------- -
Prof Dr h c V/mířicd Vahland. nar. IVS7-------------------------
bydhslč dle pmhla^^cm Praha6. Dejvice, [—
jehož (jcjiř.i totožnost b>Ia prukozana. tuto listinu přede mnou 
\la.sinoriičnč p*»dcpsal ta)------------------------- -----—

V Mladé KolesiaM dne 11 5 2ul 5

Mgr. Alice NepomucKd 
n(,itárská kandidátka
poveřená notářk<»u JUDr f vou Va^cn*vou

f>\’řreni -

líě/né čísli' ovonnací kruhv OII t»x 2^15 - 
Ověřuji. žC'
WiníTÍed I udger Krause nar. i i 1962 
b'^dUSte dle prohlášeni SRN. I 

7___________________ —_________________ -

jehož tjejiži t«*!oŽnost bvla prokázána tuto listinu přede mnou 
v la.stnoručne pixicpsal fn)---------- -------------------

V Boleslav i dne 11 .

Mgr rviiwc Mc^N^ruiícIca 
notářská kandidátka.
pověřená notařkou ÍUDr. I v<'u Vágnerovou

Ov ěření - legalizace

Běžné cí.sii' ověřovací knih> O II j 10 2015 ---------- --------------- —
Ověřuji, že------------------------------- --  ■■■ • ■ - ------- -------------
Michael Oeljcklaos nar.,   —
bvdlištč dle prohlášeni SRN, B. -
jeho/ tr»tfvžnost b>ía proká/ana. tuto li'rfmu přede mnou
vlastnoručně podepsaí řaj.------------------------------------------------- —

V Mladé Boleslav i dne 11.5.2015

Ověřeni - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihv k) Íl I. 
Ovéřuji. že-

:2ttl5

Bohdan Wt^jnar. nar ' --------------- —----------------------------
bvdlisle Mlada Boleslav . x ---------------------
jehož (jeji/) totožnost h>la pmka/ana. tuto listinu přede mnou 
v lastnoručně pxdcpsal (a^ ---------------- ------------

V Mladé Boleslavi dne 11.5 2015

Mgr. Alice N^porftucka 
notářská kandidaika.
povcreiia íiotárkou Jl/Dr ř vou Vagneroum

Mgr. Aiiwx. I'lcpi-rnfLu.Ka 
mnarska kandidátka.
pmcrcna notařkou UJL>t. 1 vou Vagneroviiu

Ověření - legalizace

BČ/né číslo ověřovací knihv O II I Vj 201 5 — 
Ověřuji že-
Dr. I rank Ooswin Welsch na’’ ------
bvdlibtě dle prohla.šcní SRN, S ________ >----
jehož ijejiž) toU'/nost bvla proka/una. tuto listinu přede mnou 
vlasinoruené p<*depsaí (ai------------------------ ---------

V Mladé Boleslavi dne 11.5 2015

Ověřeni - legalizace

Bezné cislo ověřovací kruhv- (UI 146 2015-----—---------------------
Ověřuji, ze------------ ---- •—-------------------------------------------
Werner Paul Fichhom nar ---------------------------------------
bvdii.štc dle prohía.šem SRN. i
jehož Uitvižnosi b>la prokázarw túro listinu přede mnou
vlasinoručné podcpsal (ai------ ---—

V Mladé Boleslavi dne 11 5 201 5

Mgr Alice NeporouuKa 
notářská kandidátka
poverená notařkou JI>Dr f.vou Vagnerovmi

Mgr. /\lice N^, V.- 
(lotařskď kandidatka
povéřena notařkou JUDr í.vi»« Vágnerovou



(Kéřrni - krsalKace

Béžiic íislo iněrwau knih^ < • II 165 2015 — 
CKťřuji. te-
l>ieterSocmann, nar , 1057--------- ------ —-------------------------
bvdiišlé dle prohlaicm ř>KN. ' ____
jeho/ (jcjiží ltilí>/.nost b> prokazana. lutu ii:Hinu preac mnou 
1 lasmoručne podepsaí I a)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V Mladé Bolesla\i dne II.5 2ol ■

Mar. /Mice Nepomuole 
nolařska kandidátka.
poserená notařkou H 'Dr. tvou Váiinert'vini

théření - lecalizacc

Bežne čisKi ovéroraci knihv OI24J 2015— 
Ovéfuji. ze----------------

1074Mgr. David Ka”— —
bydliště Plazv -------------------------------------------------------
jehož ijejiž) toto/Jiost byla proka/ana. tuto listinu přede mnou 
vlastnoruéne podcpsal lal----------------------------------------------------

V Mladé noleslavi dne 14 5 2015

Mgr. Alice Nepomucta 
notářská kandidatka.
poiěrcná notařkou JUDr. tvou Vágnerovou
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Stavební odbor Městského úřadu v Mladé Boleslavi

či. OSt. 2158-4170/99-330 
Vyřizuje; Zapletalova Mladá Boleslav 10. dubua 2000

I t i / k , . I. I

Škoda Auto a. s 
jfvfladá Boleslav

-Ji .

Kolaudační rozhodnutí

Stavební odbor Městského úřadu v Mladé Boleslavi, jako příslušný stavební úřad ve 
smyslu § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve zněni 
pozdějších předpisů - úplné zněni vyhlášeno pod č. 197/199S Sb. /dále jen "stavební zákon"/, 
obdržel dne 1999-12-07 váS návrh na xydáni kolaudačnilio rozhorinuti pro stavbu parkoviště 
Česana - I etapa - dočasná vrátnice, přeložka venkovního vedeni vn 22 kV, kabelová 
přípojka nn 1 kV, oplocení na poz. č. 78/6, 78/3, 80 v k. ú. Čejetice a 925, 926, 928, 929, 930 
v k. ú Dalovice. pro kterou bylo vydáno stavební povoleni dne 1999-11-OS pod řj OSt. 1S19- 
34S5/99-330. '

Po přezkoumáni návrhu a na základě vý-sledku ústního jednání, spojeného s místním 
šetřením stavební úřad podle § 82 odst. 1 stavebního zákona

povoluje užívání

stavby parkoviště Česana - 1. etapa - dočasná vrátnice, přeložka venkovního vedeni vn 22 kV, 
kabelová přípojka nn 1 kV, oploceni na poz. č. 78/6, 7S/3, 80 vk. ú. Čejetice a 925, 926, 928. 
929. 930 v k. ů, Dalovice.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky:
Vrátnice je stavba dočasná s dobou trváni do 31. j)rosmce 2005.



Odůvodnění

Návrh na kolaudaci byl přezkoumán v kolauciačnim řízeni, zejména při ústním jednám 
spojenem s imstnim šetřením, které se konalo dne 2000-01-04. Kolaudační řízeni bylo 
přerušeno od 2000-01-31 do 2000-04-05. Dotčené orgány státih správy vyd<oly ke kolaudaci 
kladná stanoviska s tím, že zjiátčné závady byly k dnešnímu dni odstraněny. V řízeni bylo 
Zjištěno, že stavba byla provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízeni a 
píximinek stavebního povolení. Užíváním stavby nejsou dotčeny zájmy společnosti ani 
nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastnikň řízení.

Poučení

Stavbu lze užívat až. po nabytí právní moci kolaudačuhio rozhodnutí 
Proti tomuto rozhodnuti můž-eie podat odvolám vc lliůtě. do 15 dnů ode dne doručeni 

k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Mladé Boleslavi podáním u zdejšího 
odboru.

mg. Vladi.slav Červ. 
vedouc! stavebnilio odboru

Obdrží
Obecni úřad Dalovice 
STE. a. s. Mladá Boleslav

8205 WJ ]/P1,.ANOVÁNí ZÁVODU 
A STAVEB

r ............... ]
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Oíbor lcoraunálního_hoapadářstv£ a podnikání ■fcs]cého__^adu_v_Mlad^_Bole3laTÍ

o.'.. !.í•'Vi ■ I v Mladé Boleslavi 3.5.%00e.j.: OKHP 852A388-99 
Vyi'izuje : Malý

i Skoda Auto. a..s, 
! Mladá Bolealav

Iff.ŮAjO/O

Kolaudační rozbo^dnutí

Odbor KHP Městského lóradu v Mladé Boleslavi, jako speciální stavební 
úřad ve sjsiyslu § 16 zákona č.13/1998 Sb» o pozenuních komunikacích, a podle 
§ lao zákona č,50A976 Sb, o úzeanía plánování a atavebnlra řádu ( dále 
jen "stavební zákon ), obdržel dne 10.12.1999 váS návrh na vydání 
kolaudačního, rozhodnutí na stavbu :

"Parkoviště. SKODA Auto a,a, - Česana - 1.,etapa"- včetně HTu, pří jezdaí 
komunikace, chodníků, DZ, úpravy nostu, opěrných zdí, přeložky VO, 
osvětlení, závory, světelné signalizace a sadových úwav,

pro kterou bylo vydáno stavební povolení dne 8.11.1999 Dod číslem 
jednacím OKHP 704/1150-99.

Po přezkoumání návrhu a na základě výsledku ústního jednání, 
spojeného s místním šetřením dne 4.1.2000 speciální stavební úřad 
podle § 82 stavebního zákona

povoluje užívání

SO 1201- úprava mostu 
SO 1202— opěrné zdi '
SO 1603- přeložka veřejného osvětlen; 
SO 1604- Osvětlení parkoviště

stavby "Parkoviště SbODA Auto a.s. - Česarra - 1,etapa - jmenovitě 
objekty:
SO IDOi - příprava území 
SQ 1002 - hrubé terénní úpravy 
SO 1101 - parkoviště
SO 1102 - příjezdová komunikace ______ _ _________  ^
SO 1103- přístupový chodník k Česaně SO 1801- sadové úpravy 
SQ 1104 - dopravní značení SQ 1803- zá^^ora na komunikaci

SO 1804- světelná signalizace
na pozemcích č.kat. 78/3; 78/6; 80 a 592/l v kat.území Čejetice, déle 
na pozemcích č.kat. 924; 925: 926: 927; 9Z8; 929 a 930 v kat.území 
Dalovice a na pozemcích č.kat, 1380/1 a 1260A v k.ú. Mladá Boleslav.

Pro užívání stavby stanoví odbor KHP Městského úřadu v Mladé Boleslavi 
následující podmínky :

Provoz světelně signalizačního zařízení - i v prostoru mostu přes 
Jizeru - musí být zajištěn dle výsledků a závěrů vyhodnocení zkušebního' 
provozu tohoto SSZ.

Nedostatky uvedené pod body č.1-4 v protokole z kolaudačního řízení' 
ze dne 4.1.2000. byly odstraněny.

Sadové úpravy podél chodníku éo Česaný budou provedeny po dokončení 
přípojky pitné vody - do 30.6.2000,



- 2

QdiSvQůněrrí

Návrh na kolaudaei byl přezkoumán v kolaudačním řízení, zejména ^ 
při úatním jednání spogeném a místnía šetřením, které še konalo dne 
4.1^2000. Kolaudační řízení bylo přerušenood 31.1.2000. Dotčené 
orgány státní aprávy vydaly ke kolaudaci kladná stanoviska s tím, že 
zjištěné závady byly k dnešnímu dni odstraněny. V kolaudačním řízení 
bylo zjištěno, že stavba byla provedena dle dokumentace ověřené ve 
stavebním řízení a podmínek stavebního povolení a drobné odchylky 
a změny byly zakresleny do dokumentace skutečného provedení.
Užíváním, stavby nejsou dotčeř^ zájmy společnosti ani nepřiměřeně 
omezena práva a oprávněné zájmy občanů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvoláni ve lhůtě 
do 15 dnů ode dne doručení k referátu dopravy a silničního hospodářství 
Okresního úřadu v Mladé Bcrlealavi podáním u zdejšího odboru.

M^g,, Josef Žuman 
ve^doucí odboru KHP

8205 - VFV 1/plánován! ZÁVODU
A STAVEB

- h -05- 2000 '

8205 TFV- 1/PLÁNOVÁN! VÝSTAVBY

CO r> .

ktž;' c/i'a.

1



Příloha k nájemní smlouvě č. 114N17/66
Variabilní symbol: 11411766 Uzavřeno; 1.1.2018 Roční nájem:

ŠKODA AUTO a.s.

Třída Václava Klementa 869

Datum tisku; 20.12.2017 Účinná od; 1.1.2018 169 750 Kč Mladá Boleslav

Katastr Parcela / Díl Skup. Kultura Číslo LV Cena za ha 
(Kčl

Výměra
[m21

% Nájem |KčJ

Čejetice u Mladé Boleslavi

část - parkoviště 80 1 0 2 14 10 002 50 000 000 47 1,0 2 350,00
část - zeleň 80 1 0 2 14 10 002 5 000 000 630 1,0 3 150,00

80 2 0 2 14 10 002 50 000 000 3 285 1,0 164 250,00

3 962 169 750,00

CELKEM: 3 962 169 750 Kč
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