
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 34 

 DNE: 27. 1. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 536/2020/STA 

 

NÁZEV: 
 

Udělení plné moci k zastupování města Žďár nad Sázavou v soudním řízení 

 

ANOTACE: 
Schválení plné moci Mgr. et Bc. Luboši Klimentovi advokátovi ev.č. ČAK 11300, advokátní 
kancelář Žďár nad Sázavou, Nádražní 21, k zastupování města ve věci soudního řízení 
vedeného u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn.: 6 C 199/2019-18. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje udělení plné moci Mgr. et Bc. Luboši Klimentovi, 
advokátovi ev.č. ČAK 11300, advokátní kancelář Žďár nad Sázavou, Nádražní 21, k zastupování 
města ve věci soudního řízení vedeného u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn.: 
6 C 199/2019-18, v předloženém znění. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Starosta města 

Předkládá: 

Ing. Martin Mrkos ACCA 

 



 

Název materiálu: 

 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 Plná moc 
 
 
Popis 

 Schválení plné moci Mgr. et Bc. Luboši Klimentovi, advokátovi ev.č. ČAK 11300, advokátní 

kancelář Žďár nad Sázavou, Nádražní 21, k zastupování města ve věci soudního řízení 

vedeného u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 6 C 199/2019-18. 

 
Dopad do rozpočtu města 

 Případné náklady vzniklé v souvislosti s právním zastoupením.  

 
 
Geneze případu 

 Městu byla doručena žaloba ve věci ochrany osobnosti a náhrady nemajetkové újmy, 

vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp.zn. 6 C 199/2019-18. 

 

Návrh řešení 

 Udělit plnou moc podle ustanovení § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů Mgr. et Bc. Luboši Klimentovi, advokátovi ev.č. ČAK 

11300, advokátní kancelář Žďár nad Sázavou, Nádražní 21, k zastupování města ve věci 

soudního řízení vedeného u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn.: 6 C 

199/2019-18. 

 

Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání schvaluje udělení plné moci Mgr. et Bc. Luboši Klimentovi, 

advokátovi ev.č. ČAK 11300, advokátní kancelář Žďár nad Sázavou, Nádražní 21, 

k zastupování města ve věci soudního řízení vedeného u Okresního soudu ve Žďáře nad 

Sázavou pod sp. zn.: 6 C 199/2019-18. 

 Rada města po projednání neschvaluje udělení plné moci Mgr. et Bc. Luboši Klimentovi, 

advokátovi ev.č. ČAK 11300, advokátní kancelář Žďár nad Sázavou, Nádražní 21, 

k zastupování města ve věci soudního řízení vedeného u Okresního soudu ve Žďáře nad 

Sázavou pod sp. zn.: 6 C 199/2019-18. 

 
Doporučení předkladatele 

 Schválit udělení plné moci Mgr. et Bc. Luboši Klimentovi, advokátovi ev.č. ČAK 11300, 

advokátní kancelář Žďár nad Sázavou, Nádražní 21, k zastupování města ve věci soudního 

řízení vedeného u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn.: 6 C 199/2019-18. 

 
 
Stanoviska  
----------- 
 



PLNÁ   MOC 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Já podepsaná   Město Žďár nad Sázavou, 
IČO: 00295841, se sídlem Žižkova 227/1,              

591 01 Žďár nad Sázavou 
       

   

zmocňuji advokáta       Mgr. et Bc. Luboše  Klimenta,   
ev.č. ČAK 11300, advokátní kancelář  

Žďár nad Sázavou, Nádražní 21 

 

 

aby mne zastupoval ve věci  

vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp.zn.: 6 C 199/2019-18 

aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy 

a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, 

podával oprávněné prostředky, námitky, nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal 

nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, dědictví odmítal nebo 

neodmítal, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné 

moci. 

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 podle smlouvy o poskytnutí právní pomoci náleží advokátovi odměna za 

toto zastoupení spolu s hotovými výlohami a složit přiměřenou zálohu podle postupu 

prací. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 28.1.2020 

                                                             

 

…………………………………………….. 

                                                                                           

…………………………………………….. 

                                                     

 

 

                    

Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu: 

 

………………………………………………….. 

 

………………………………………………….. 


