PLNÁ MOC

zastoupená:

ČEPS, a.s.
se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
IČO: 25702556
DIČ: CZ25702556
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, v oddílu 8, vložka 5597
Ing. Martinem Durčákem, předsedou představenstva a .
Ing. Svatoplukem Vnoučkem,Ph.D., místopředsedou představenstva

jako vlastník a provozovatel vedení přenosové soustavy 220/400 kV tímto uděluje tuto
plnou moc
Zmocněnci:

zastoupená:

JETCON spol. s r.o.
se sídlem Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
IČO: 64650111
.,;.,,
DIČ: CZ64650111
zapsaná v OR u Krajského soudu v ústí nad l:�bem, v oddílu C,
vložka 10115
Stanislavem Náhlukem, jednatelem,

aby v souvislosti s činností prováděnou ve prospěch zmocnitele pro účely akce „Údržba
ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR li - Západ
oblast li", v rámci které bude provedena údržba ochranného pásma vedení přenosové
soustavy 220/400kV s provozním označením V201, V209,V209/201, V209/201/454,
V21O, V210/211, V211, V450, V450/451, V451, V454, V470, V479/480 zastupoval a
jednal jménem zmocnitele pouze v tomto rozsahu:
1. Prováděl odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů (dále jen „dřeviny'?,
ohrožujících bezpečnost a spolehlivost přenosové soustavy včetně jejich likvidace.
2. Jednal s příslušnými orgány veřejné správy v souvislosti s oznámeným kácením
dřevin.
Zmocněnec je zejména oprávněn:
a) podávat oznámení podle§ 8 odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPaK'?
a projednávat a podávat vysvětlení k dokumentaci a podkladům tohoto
oznámení;
b) podávat žádost o vydání závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 ZOPaK
a v řízení o vydání tohoto závazného stanoviska činit všechny právní úkony.
3. Jednal s vlastníky či uživateli pozemků dotčených činnostmi uvedenými v odstavci
1 ve věci zajištění vstupu na pozemky pro provádění těchto činností, uzavíral
s nimi jménem zmocnitele dohody o způsobu provedení údržby ochranného
pásma a oznamoval jim ukončení těchto činností v souladu s§ 24 odst. 8 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
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