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Advokátní kancelář

STAVE8NÍÚAa D

Mgr.

e-mail

, 695 01 Hodonín
telefon
dat. schránka:
ič

Městský úřad Kunovice
stavební úřad
nám. Svobody 361
686 04 Kunovice
V Hodoníně 7. 1.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění

Žádáme Vás o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. týkajících
se stavby bez p.č./e.č.-jiná stavba, která je součástí pozemku p. č. 2397/4 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 57 m2 v obci Kunovice, katastrálním území Kunovice u
Uherského Hradiště.

Žádáme Vás ve věci shora uvedené stavby o sdělení kým a kdy byla stavba
povolena k užívání, a dále k doručení rozhodnutí či opatření příslušného orgánu
státní správy, kterým bylo povoleno užívání shora uvedené stavby.
Děkujeme

S pozdravem

, nar. . .
, nar. . .

oba bytem
686 01 Uherské Hradiště
oba zastoupeni
Mgr.
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Mgr.
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.
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PLNÁ MOC
My, níže podepsaní

, nar. dne
, nar. dne

oba bytem Uherské Hradiště,
zmocňujeme advokátku Mgr.
Advokátní kancelář Mgr.
,

, 695 01 Hodonín

aby nás obhajovala, resp. ve všech právních věcech zastupovala, aby vykonávala
veškeré úkony s tím související, zejména přijímala doručované písemnosti, podávala
návrhy a žádosti, uzavírala smíry a narovnání, uznávala uplatněné nároky, vzdávala
se nároků, podávala opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdávala se jich,
vymáhala nároky, plnění nároků přijímala, jejich plnění potvrzovala, dědictví odmítala
nebo neodmítala, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní
plné moci. Tuto plnou moc udělujeme i v rozsahu práv a povinností podle trestního
řádu, občanského řádu, správního rádu a zákoníku práce a jako

zvláštní plnou moc
k zastupování ve věci o zaplacení 96.575,- Kč s příslušenstvím, řízení vedené
Okresním soudem v Uherském Hradišti sp. zn. 11 C 185/2020, dále ve věci
sepsání a podání žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1996 Sb. o
svobodném přístupu k informacím.

Bereme na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce
a pokud jich ustanoví více, souhlasíme, aby každý z nich jednal samostatně.
Je nám známo, že náleží advokátovi odměna za poskytnutou právní pomoc a náhrada
hotových výloh, případně náhrada za ztrátu času. Zavazueme se tuto odměnu a
náhradu zaplatit, kdykoliv nám bude vyúčtována, společně a nerozdílně s těmi, kteří
společně se mnou udělili zmocnění, bez ohledu na to, zda a v jaké výši byla přisouzena
vůči odpůrci.

V Hodoníně dne 30. 12. 2020

Přijímám zmocnění:
Mgr.

ADVOKÁTNÍ KANCEL^okát
Nigr.

Mgr.

advokát, e.č.
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