
 

P l n á   m o c 
 

Městská část Praha – Dolní Chabry, se sídlem Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8 

– Dolní Chabry, zastoupená Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, starostkou 

 

(dále „zmocnitel“),  

tímto uděluje 

 

JUDr. Ing. Světlaně Semrádové Zvolánkové, advokátce 

vykonávající advokacii jako společník společnosti Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o.,  

IČO: 038 07 827 se sídlem Karlovo nám. 18, 120 00 Praha 2, 

zapsané v seznamu České advokátní komory pod č. 2808 

(dále „ zmocněnec“) 

 

plnou moc 

 

jíž je advokát zmocněn zastupovat zmocnitele ve všech právních věcech, aby vykonával 

veškeré úkony, které vyžadují právní věci, v níž zmocnitele zastupuje, přijímal doručené 

písemnosti, podával návrhy a žádosti, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a 

vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, to vše i 

tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.  

 

Tato plná moc je udělena v rozsahu práv a povinností podle občanského zákoníku, 

občanského soudního řádu, trestního řádu, správního řádu, exekučního řádu a insolvenčního 

zákona k zastupování ve věci vymáhání úhrad za bezesmluvní užívání a vyklizení níže 

uvedených pozemků v k.ú. Dolní Chabry, obec Praha: 

• pozemek parc. č. 528/3, o výměře 180 m2 

• pozemek parc. č. 528/4, o výměře 267 m2 

• pozemek parc. č. 528/5, o výměře 274 m2 

• pozemek parc. č. 528/6, o výměře 326 m2 

• pozemek parc. č. 528/2, o výměře 1148 m2 

 

Tato plná moc se vztahuje i na zastupování zmocnitele v soudním sporu, a to včetně 

odvolacího a dovolacího řízení.  

 

Tato plná moc byla schválena Radou městské části Praha-Dolní Chabry dne 13. 7. 2022, 

usnesením č. 995/22/RMČ. 

 

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe jednoho i 

více zástupců a souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně. 

 

V Praze dne .......................... 

_________________________ 

          MČ Praha-Dolní Chabry 

       Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková 

 

Přijímám zmocnění:  

 

_____________________________________________ 

      JUDr. Ing. Světlana Semrádová Zvolánková 


