
Pražské finanČní družstvo
Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným u li Městského soudu v Praze, Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
spisová značka Dr 8293 starostka města Ing. M.khauerová

IČO: 03561178
dič: cz03561178 nám. T.G. Masaryka 1

463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Vaše spis.značka. č.j.: Ze dne: Naše značka: Naše linka: Datum: List č.:

24.06.2022 1

Věc: Žádost o odkup pozemku v majetku města Hodkovice nad Mohelkou

Žádáme Vás o odkup lesního pozemku p.č.486/1, k.ú. Záskalí, který je v majetku města Hodkovice nad
Mohelkou.

Uvedený pozemek navazuje na sportovně rekreační areál Obři sud Javorník (na pozemky, které jsou
součástí tohoto areálu), který je ve vlastnictví naší společnosti. Pozemek, bychom do budoucna rádi využili pro
aktivity související s provozem našeho areálu.

Identifikace žadatele:
Pražské finanční družstvo, Průmyslová 566/5, Malešice,
ID datové schránky: xmfscdh

108 00 Praha 10, IČO: 03561178

Korespondenční adresa:

Pražské finanční družstvo, Revoluční 655/1, 110 00 Praha, Staré Město

S pozdravem

Ing. Tomáš Lebeda, zplnomocněn " k jednání za Pražské finanční družstvo
Tel.: 724340015
Email: tomas@finapra.cz

'

Přílohy:
- Plná moc k zastupování společnosti Pražské finanční družstvo
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Sídlo:
Pražské finanční družstvo
Průmyslová 566/5
108 00 Praha 10 - Malešice
IČO: 03561178

Korespondenční adresa:
Pražské finanční družstvo

Revoluční 655/1
l 10 00 Praha, Staré Město



PLNÁ MOC

Společnost Pražské finanční družstvo se sídlem Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO:
03561178, Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným u u Městského soudu v Praze, spisová značka Dr
8293, jednající pan michal ZÍTKO, , bytem Jeremenkova 503/42, Braník, 147 00
Praha 4, {dále jen ,,zmocniteľ')

Id 0

zmocňuje

Ing. Tomáše Lebedu,
(dále jen ,,zmocněnec"),

aby výše uvedenou společnost zastupoval při jednání s úřady státní správy a samosprávy a dalšími
dotčenými stranami
týkající se Sportovně rekreačního areálu Obři sud Javorník, Javornická 350, 463 12 Jeřmanice
aby ji zastupoval pň právním jednání, sjednával plnění, uzavíral smlouvy, přijímal doručované
písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se
nároků, podával opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků
přijímal, jejich plnění potvrzoval, a činil další právní jednání ze zastupování vyplývajicí.

VPrazedne:Z'.'4

Michal Zitko, p

pňjímám zmocnění dne· ?o21

l

l


