PLNÁ MOC
vlastníka bytu k zastupování jiným vlastníkem na shromáždění dne 26. 5. 2016
Já, níže podepsaný /á/: ……………………………………………………………………………………….., jako vlastník bytu č. ………….… v domě Fibichova 51
a jako zmocnitel tímto uděluji:
písemnou plnou moc
panu /í/:

…………………………………………..…………..………………………..,

vlastníkovi bytu č. ………….… v domě Fibichova 51 jako zmocněnci,

aby mne zastupoval v plném rozsahu práv a povinností vlastníka bytové jednotky podle zákona č. 89/2012 Sb.
– občanského zákoníku v platném znění na jednání shromáždění společenství vlastníků bytů domu Fibichova č. p.
51, které se bude konat dne 26. 5. 2016 od 18,00 h v jednací místnosti Domu technických sportů, Masarykovo
náměstí v Chrudimi.
Zmocnitel uděluje zmocněnci tuto plnou moc pouze pro jednání shromáždění společenství vlastníků bytů dne
26. 5. 2016 a po ukončení tohoto jednání pozbývá tato plná moc platnosti a účinnosti.
Plná moc je před jednáním i v jeho průběhu nepřenosná na další nebo třetí osoby /i vlastníky/.
Jeden zmocněnec může zastupovat nejvýše tři zmocnitele.

V Chrudimi dne ………………….………………….……..

----------------------------------------Zmocněnec

-----------------------------------------Zmocnitel
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