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Já, nížepodepsaný
Česká strana sociátně denokratická,

:i.;io'3l.;."n";". }l |y|::l"k1^].:.!idovy důrn.-za.nÍŽpodle
vnit.a ČR p"a e. J. rr)3-ávš;i]'';;i;;T:#:';!""š:!:.$:::;..
Ing.
Mi1oš zenan

zlocňuj1 ťí!!to,
JUDr. zdeňka A t tner6
advokáta se sídtem V Praze 10/ Nad olšinami 27

ně zastupova1 ve vŠech právnÍch -l..zJvi..i,;;;;;.j
'. u9y,.
' VVkÓhávr]
úkony, podáVa L Ža1oby, náVrhy. a zaao=cl,věcech
*-,eŠkeré
narovnání, uznáva1 uplatnéne- nároky,
Zá JJaavar, poaavar
opravné prostředky či nánitky.a vzáával
"a.or'i
se ;;:ň, ři'.an.í iii.iv,

p1nění nároků přiiína} '- já1ich plneni lo'tvizoíar, dědictví
odníta1 nebo -neóamítal, jnrénóvat rázhodce 'á -sj!ánavar rozhodčí
sm1ouvy,.přijÍmaf doporučenépÍséhnosti,ťo všéi tehdy, je-li
k
tonu podfe p.ávních předpisů zápotřebí zvrastni pil,j *o"'.
Ť].]ťo p1nou Ítoc uděIuji
v rozsahu práv a p6y1nn6s!1 pocl.Ie
trestniho řádu, občanskéhoi soudního
řádu, spiávnitro ;aau a
zákonÍku přáce.
Beru na vědomi. Že znocněný advokát je opráVnén si ustanovit
j'.n ustanoví víáe, šouhlas Ím. Jy-t; ;á;
Í."i3i"l 33i..'"n3:.:"é:INg.

l.ixi.:i-tÍ:.i*::;i.!j]{3".;li:;I'":-uÍ:.I::l;:."5i:Jř,.:}i:i
slr a tuto se zavazuji are šm.ruviicir

.'-?odmlnek řádně

V Praze dne
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PLNÁ

uoc

Já, Dížepodepsaný
Česká strana sociálně dehokraťická,
se sÍdlem V Praze 1, Hybernská 7 . Lidový důn za níŽ podle
č1.xxx stanov z 15.3.199.7 regisťrovaných MinrstersEve]i
vnitra ČR pod č.j.1Ils-ovs/L-1.195/97 jedná předseda strany
Ing.Miloš zélŤ|an
zmocňuji tíbto, poďle s 29 a 5 30, odst.1/ 2ák.č.1a2/93 sb.
JUDr. zdeňka Altnéřa,
advokáta se sídLen v Praze 10, Nad otšinani 27
doy me ZdsLuI]Uýd. !e Vec1 uscavnl stiŽnosti podané pod]e
Č].87,odst.1/,pism.d) Ústavy ČR a pod1e 'š 72lodst.1/,pÍ;n.a)
zak . č ' Ia2 /93 V p1a tnélrl znění proťi usnesení Vrchního soudu
v Ptaze ze dne 1.7.1997 č.j. 7 crno 5a6/96 - 48o a Vykonával
veškeréúkony s tímto zasťupovánÍm souvisejícÍ.
V Praze dne
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ved1ejšího účastníka

Já, nížepodepsaný
Česká strana sociálně demokratická
'
se síd]'em v Plazé 1: llybernská 7-Lidový dům Ža nÍžpodle
č1 .xxx
2
12
..gi'.tió"á"i"ň...Mrnis
1:.\291
t'ers t.,e*
'st'anov.
vnaLra cR
pod č. j.IIls.ovs/7-7.795797
1eaná'lieaseoa
strany
rng. Mi1oš zemarr
zEocňuj j. ťítlto,

JUDr. zdeňka A1tneŤa,
advokáta sé síd1en v Pťaze 10, Nad olšinami 27

aby mě zastupoval iako ved1ejšího
účasčníka
před Ústavním
ČR v řízénÍ c ústavn-í-".ii"o"Ěi..p.ján5
poale tr

soudem

::í:g::ó]i,''5'3[:o, ÚsLa'Y ČR " š-;izišáš.t]r,-pism.át

'

obchodní spo1ečností cíl, akcioVá
. "polič']o"r
" v.PťaŽe, Praha
plo'ti u9nes:lill olecnicir-šoiá'i..řě
1:.1Ib:.:"kí-l
zaprs změn Léto obchodní spo1ečnosti ir olct.roanim-rej"e"i návŤhu na
štritu.
V Praze dne 26.10.1998
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Ing.Mi1oš zema!
přédseda

