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PLNA Moc
CET|N a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, lČ: 04084063, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623, zastoupena lng.
Filipem Cábou, místopředsedou představenstva a Michalem Franklem, ělenem představenstva

(dále jen,,Zmocnitel"),

zmocňuie

RADtoVÉ sYsTÉMY A KoMUNIKACE, spol. s r.o.
se sídlem Klínec 12, PSČ 252 10,1Č 4755a716, vedenou v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze pod spz. C, vložka 22130,

(dále jen,,Zmocněnec')

k tomu, aby na základě Rámcové smlouvy o dílo na akviziční, projekční, inženýrské, stavební a
montážníčinnostiuzavřené dne 8.9,2017 mezi Zmocnitelem a Zmocněncem (dále jen,,§mlouva")
v souladu se Smlouvou a v rozsahu práv a povinnostíSmlouvou stanovených a za účelem plnění
práv a povinností ze §mlouvy zastupoval Zmocnitele a jednaljménem Zmocnitele, a to tak, aby
Zmocněnec:

jednal s orgány státní správy, místní samosprávy a ostatními dotěenými orgány,
vč. památkových úřadů, s fyzickými a právnickými osobami, a aby ve správních řízeních
v rámci výstavby sítě elektronických komunikací dle Smlouvy za Zmocnitele činil veškerá
ústní a písemné jednání, včetně osobního zastoupení na závěrečných kontrolních
prohlídkách,
jednal s vlastníky nemovitostí o smlouvách dle ustanovení § 104 zákona é. 127l20a5 Sb,, o
elektronických komunikacích a změně něktených souvisejícich zákonů týkajících nemovitostí
dotěených uýstavbou a provozem sítě elektronických komunikacídle Smlouvy, pro vyloučení
všech pochybností se stanoví, že Zmocněnec není oprávněn k uzavírání smluv dle tohoto
bodu,
je-lito dle Smlouvy nezbytné pro plněnípráv a povinnostíZmocněnce dle Smlouvy, podáva|
žádosti o vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, přijímala veškeré
písemnosti doručované v souvislosti se zastupováním, předkládal důkazy a návrhy v rámci
správního řízení, seznámil se s podklady pro vydání správního rozhodnutí, prováděl další
úkony se správním řízením související, převzal správní rozhodnutí, vzdal se práva na
odvolání proti prvoinstaněnímu rozhodnutí, případně podal odvoláni proti správnímu
rozhodnutí,
podával návrhy na vklad nebo qýmaz práva odpovídajícímu věcnému břemeni a návrhy změn
těchto návrhů na katastrální úřady,
podepisoval a podával žádosti a/nebo přihlášky ke zřízení odběrného místa odběru elektrické
energie pro úěely uýstavby a provozu zařízeni sítě elektronických komunikací Zmocnitele,
prováděl na základě pokynu Zmocnitele dle Smlouvy práce na objektech, zařízeních a
technologiích sítě elektronických komunikací Zmocnitele, a zajišťoval k nim vstupy a/nebo
vjezdy.
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Tato plná moc se uděluje s právem substituce, Zmocněnec tedy může oprávnění z této plné moci
přenést na třetí osobu Zmocněncem dle Smlouvy odsouhlasenou, odpovídá však za její ěinnost,
jako by příslušná práva vykonával sám.

Tato plná moc se udílí na dobu trvání Smlouvy, nejdéle však do 151.zaT.

V Praze dne 16.1 .2020

CETIN a,s.
představenstvo

U--"-
lng. Filip Cába
m ístopředseďá představenstva

ffi

\-.
MichalFrankl
člen představenstva

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: 'Í , . i
Ověřuji, že:
Ing. Filip Cába, nar. 22.5.1974-------------
bydlištěm Kaštanová 927, Buštěřrrad----_----
Mgr. Michal Frankl, nar. 13.12.1963------------
bydlištěm, Na břehu 260ll., Praha 9-----

před notařem vlastnoručně podepsali tuto listinu--
Totožnost by|a prokázána platnými úředními prukazy.---
V Praze dne 16.1.

Mercela ŠrrÉar*oNi
autitts*ú l.tiťlr.u i.,t,

ptťlexri,|/,9: §rlúrrtelr Ai,t,r!.;lr,lrrl,
rptťřct t Plrrr,, s* súl!*n

Frl.b j. ,iui,ruw tl



PLNÁ Moc
Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o.
se sítClem Klínec 12, PSC 252 10
ICO:47 5507 16, DIC: CZ 47 55 a7 L6
zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22130, jednající jednatelem
spoleČnosti Gregorem BUKOViANS Ňv, 1dáte ien zmocnitel)

tímto zmocňuje společnost

ISFIN s,r.o.
Se sídlem Písek, J.Srnky 2406, PSČ 3g7ol
ICO: 26025817
zapsán v obchodním rejstříku C 9852 vedená u Kr{ského soudu v Českých Budějovicírch, zastoupená
jednatelem společnostiIng. ivanem ŠvrcrM @ále jen zmocněnec)

aby zajišťoval pro Zmocnitele obvyklé investorsko-inženýrské činnosti potřebné pro výstavbu,
provozování a údĚbu telekomunikačnítrh staveb a zařízení k provozu veřejné komunitní sítě
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen CETIN) a to včetně k tomu
potřebných správních rozhodnutí a opatření orgánů státní správy a samosprávy, tedy i postupů dle
zák. Č, 18312006 Sb., zák. Č, 50012004 Sb., zák. Č. I2712005 Sb., zák. č, II4lI99Z Sb., zák. č.20l1966
Sb., zák. č. 20lt997 Sb., zák, Z5Bl2000 Sb, v platném znění a dalších s touto problematikou
souvisejících předpisů.

Dále je Zmocněnec na základě této plné moci v rozsahu uýše uvedeném oprávněn Zmocnitele
zastupovat před příslušnými orgány státní správy a samosprávy zejména před stavebními úřady ve
správních řízeních, vykonávat zde veškeré úkony, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy
žádosti, uzavírat smíry a narovnání, podávat řádné či mimořádně opravné prostředky, námitlcy nebo
rozklad a vzdávat se jich, a to vše i tehdy, je-li dle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, a to
ve všech řízeních souvisejících s umísťováním a rnýstavbou telekomunikačních staveb a zařízení
společnosti CETIN.

Zmocněnec je oprávněn vést jménem Zmocnitele veškerá jednání ve věci smluv nájemních, smluv o
smlouvách budoucích a o zYízení věcného břemene a smluv o zřízení věcného břemene, smluv kupních
a dalškh smluv k zajištění nemovitostí a pozemků či jejich částí, a dále k zajištění všech dalších
činností k výstavbě, instalaci, provozování a údžbě telekomunikačních staveb a zařízení sítě
společnosti CEilN a to včetně jednání v oblasti energetiky.

Zmocněnec je oprávněn ve výše uvedených věcech jednat, nikoli však iménem Zmocnitele či
společnosti CETiN dohodv. smlouw čijiná jednání uzavírat.

Tato plná moc se udílí na dobu trváníSmlouvy, nejdéle však do 3I.12.2020.

V Praze dne 26.09.2017 7
!

Gregor Bukovianskrý, jednatel společnosti Radiové systémy a komunikace, spol, s r,o.

//Z*-%s
Tuto Plnou moc přijímám v plném rozsahu, Ing. Ivan Švec, jednatel společnosti ISFIN
s.r.o.
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