
Společenství vlastníků jednotek Jahodnice 722, ul. U Hostavického 

potoka č.or.  1,3,5,7,9,  198 00, Praha 9 - Hostavice 

  

PLNÁ MOC 

  

Pan / paní  ……………………………………………………………………  r.č.   

……………………………………………………………………   (dále jen „Zmocnitel“)   

 tímto z m o c ň u j e  

  

pana / paní  ……………………………………………………………………  r.č.   

……………………………………………………………………   (dále jen „Zmocněnec“),   

  

k zastupování Zmocnitele při výkonu všech jeho práv (včetně práva hlasování) a povinností jakožto 

vlastníka bytové/nebytové jednotky č. 722 / ……, nacházející se v budově č.p. 722 v Praze 9 – 

Hostavice, umístěné na pozemku parc.č. 881/24 zapsané v katastru nemovitostí na Katastrálním 

úřadě pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, katastrální pracoviště Praha, obec Praha, 

katastrálním území Hostavice, a to během shromáždění Společenství vlastníků jednotek, konaném  

dne .............................................pro dům U Hostavického potoka 722, se sídlem Praha 9, U 

Hostavického potoka 722, IČ: 290 30 617, zapsaného v Obchodním rejstříku.  

   

V ……….…….……….……., dne ……….…….   

 

____________________________  podpis Zmocnitele   

   

Plnou moc přijímám v plném rozsahu:   

   

V ……….…….……….……., dne ……….…….    

  

____________________________  podpis Zmocněnce  



 Společenství vlastníků jednotek Jahodnice 722, ul. U Hostavického 

potoka č.or.  1,3,5,7,9,  198 00, Praha 9 - Hostavice 

  

PLNÁ MOC   

  

Pan / paní  ……………………………………………………………………  r.č.   

……………………………………………………………………   (dále jen „Zmocnitel“)   

 tímto z m o c ň u j e   

 předsedu výboru SVJ byt. domu Jahodnice 722 Ing. Davida Vlčka  

  

k zastupování Zmocnitele při výkonu všech jeho práv (včetně práva hlasování) a povinností jakožto 

vlastníka bytové/nebytové jednotky č. 722 / ……, nacházející se v budově č.p. 722 v Praze 9 – 

Hostavice, umístěné na pozemku parc.č. 881/24 zapsané v katastru nemovitostí na Katastrálním 

úřadě pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, katastrální pracoviště Praha, obec Praha, 

katastrálním území Hostavice, a to zejména pro hlasování během shromáždění Společenství  

vlastníků jednotek, konaném dne ............................................, pro dům U Hostavického potoka 722, 

se sídlem Praha 9, U Hostavického potoka 722, IČ: 290 30 617, zapsaného v Obchodním rejstříku.  

  

  

  

V ……….…….……….……., dne ……….…….   

  

  

____________________________  podpis Zmocnitele 


