
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Iveta Kůlowí

PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný

Ladislav Kopal, IČO: 10423991
se sídlem Větrná 93 5/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

zmocňuji advokátku Mgr. Ivetu Kulovou
ČAK 16851

se sídlem Saskova 2 103/52, 466 01 Jablonec nad Nisou

aby mne ve všech právních věcech zastupovala, aby vykonávala veškeré úkony, přijímala doručované
písemnosti, podávala návrhy, žádosti a stížnosti, uzavírala smír a narovnání, uznávala uplatněné nároky, vzdávala se
nároku, podávala opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdávala se jich, vymáhala nároky, plnění nároku
přijímala, jejich plnění potvrzovala, jmenovala rozhodce a sjednávala rozhodčí smlouvy, a to vše i tehdy, když je podle
právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci k

- poskytnutí informací dle zákona č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to od Městského
úřadu Kolín, Města Kutná hora, Městský úřad Sázava, Město Zruč nad Sázavou a Město Uhlířské Janovice,
jakož ike~ ~„~ ~~ ‚~ ~ůI‘ĺ~&‘~

‚Ůl‘~z- bĺ46~~ ‚ /f~ĺ~~ ‚‘9&~ů~~~
Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu,

zvláštních řízeních soudních, správního řádu, jakož i dalsích obecně závazných právních předpisu.

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více,
souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně. Je mi známo, že advokátovi náleží odměna za toto zastoupení spolu
s hotovými výlohami a náhradou za ztrátu času. Jsem povinen ji zaplatit, společně a nerozdílně s těmi, kteří společně se
mnou udělili zmocnění, kdykoliv mi bude vyúčtována, bez ohledu na to, zda byla jejich náhrada přisouzena vůči
odpurci. Jsem povinen vždy předem složit přiměřenou zálohu podle postupu prací. Výslovně souhlasím s tím, aby
zmocněný advokát použil k vyrovnání veškerých svých splatných pohledávek případné klientské prostředky.
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