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Plná moc
Obchodní  PoDA a. s.,

79, se sí dlem: 28. í í jna 1,1,6BlL02, Ostrava, Moravská ostrava, 702 00, zapsaná
n ve_dené m Krajským soudem v oddí l B, vlož ka 4O2o, zastoupena statutární m

Martinem Sigutem, datum nar.

zmocnule

pana lng. Pavla Friedricha,

rodné   Mad'arská L463ILL, ostrava, 708 0O,

PODA a.s, na pozici manaž er optických staveb

tuto plnou moc k tomu, aby poDA a. s. zastupoval ve 

o komunikace s orgány státní  správy, samosprávy a jinými subjekty v rámci
Územní ch, stavební ch a podávání  a pí semností

o jednání s dodavateli-Yí zení jejich posuzování , navrhování ,uzaví rání  a podepisování smluv
za PODA a.s.

o jednání  s vlastní ky a majetkovými správci nemovitostí , na nichž  jsou umist'ovány stavby 
PODA a.s,, uzaví rání  a podpisu smluv o služ ebnostech inž enýrské  

a podpisu j iných právní ch k poDA a.s.

. jednání  s katastrální mi a podávání  na vklad práv odpoví dají cí ch služ ebnosti 
podepisování  

. 

. akceptace 

Tato plná moc se na dobu do 30, 2019.

V 8. záí í  2OL4

statutární  PoDA a.s.
zmocnitel ]  

,

Výš e uvedené  v plné m

V 8. záí í  2OL4

rozsahu 

lng. Pavel Friedrich
Manaž er optických st

Plná moc

/ Obchodní Společnost: PODA a. s., ˇ* '
A,2583,28 79, se sídlem: 28. října 1168/102, Ostrava, Moravská Ostrava, PSC 702 00, Zapsaná

m rejstříku vedeném Krajským Soudem v Ostravě oddíl B vložka 4020, zastoupena statutárním
redřt - vf Ing. Martinem Šigutem, datum nar.
tá? `4

Zmocňuje

pana lng. Pavla Friedricha,

rodné čisıo:_bydıišië Maďarská 1463/11, ostrava, Psč 708 OO,
zaměstnance společnosti PODA a.s. na pozici manažer optických staveb

a uděluje tuto plnou moc k tomu, aby Společnost PODA a. s. zastupoval ve věcech:

0 komunikace s příslušnými orgány státní správy, samosprávy a jinými dotčenými subjekty v rámci
územních, stavebních a kolaudačních řízení, včetně podávání návrhů a přebírání písemností

0 jednání s dodavateli- řízení jejich výběru, posuzování, navrhování, uzavírání a podepisování smluv
za Společnost PODA as.

0 jednání s vlastníky a majetkovými správci nemovitostí, na nichž jsou umisťovány stavby společnosti
PODA a.s., včetně uzavírání a podpisu smluv o služebnostech inženýrské sítě (věcných
břemenech) a podpisu jiných právních titulů k umístění prvků veřejné komunikační sítě PODA as.

' jednání S katastrálními úřady a podávání návrhů na vklad práv odpovídajících služebnosti inž.sítě,
včetně podepisování návrhů

0 objednávání materiálů
0 akceptace účetních dokladů

Tato plná moc se uděluje na dobu do 30. června 2019.

V Ostravě 8. září 2014

Ing. Marin Sigut
statutární ředitel PODA a.s.

zmocnitel Ä I

Výše uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám:

V Ostravě 8. září 2014

lng. Pavel Friedrich
Manažer optických st



l - legalizace

o. vI . JU D014

ž e pan rng. Martin š igut, datum narození  bytem ž ivotice,

2§+ l9a, iehož  totož noŠ t byla proké aána, tuto listinu mnou 

podepsal

Ověření - legalizace
'

v, 29/C1510 0. VI. v' Á /201Íı -- _________

Ověřuji, Že pan Ing. Martin Sigut, datum narození
F

bytem Havířov, Zivotìce,

Prátelství 284/9a, jehož totožnost byla prokázána, tuo IS Inu přede mnou Vlastnoručně

podepsal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

r_______________
V Ostravě dne 22.9.2014 -


