
J6, niLe podepsan;f,
Martin Zeni5ek, r.i.81020112050, bytem Nfianskri 4,323 00 Plzeil

prohlaSuji, Ze souhlasim se svfm ustanovenim do funkce piedsedy vyboru Spoledenstvi pro drim

ityfansti 2,4 vplzni, se sidlem Nliianskd 4,323 00 Plzeri a pievzetim povinnosti vrozsahu

stanoven6m piisluSn;fmi ustanovenimi obchodniho z6koniku.

Zhroveisouhlasim se zdpisem mlfch osobnich dat do obchodniho rejstiiku.

prohla5uji, Ze nejsem statut6rnim org6nem ani dlenem statut6rniho org6nu di jin6ho org6nu

pr6vnick6 osoby, na kterou se vztahuje ustanoveni $ 381 obchodniho z6koniku.

Jsem si vddom, Ze se v piipad6 uvedeni nepravdiv;fch ridajfr vystavuji nebezpedi trestniho stihani

($ 125 trestniho zikona).

Toto prohl65eni s riiednd ovdienym podpisem rovndZ piedstavuje vzor podpisu, kteqfm se budu

jako piedseda vlfboru za spoledenstvi podepisovat' 
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Martin iSek

BELne dislo ov6iovaci knihy O 205612011
Ovdiuji, Lemd osobnd neznilmY
Martin Zeni5ek, nar. 1 .2.1981,
bytem Nfiansk6 4,323 00 Plzei,
TotoZnost byla ovdien a z platneho riiedniho pnikazu'
V Plzni dne: tiicrit6ho listoPadu

roku dva tisice jedenrict.
Not6i provedenim legalizace neodpovidf za obsah listiny'



iestn6 prohli5eni a podpisoW vzor

J6, nile podepsan;f,

Lubomir Snajdr, r.i. 75111112059, bytem Nfianskd 4,323 00 Plzeil

prohla5uji, Ze souhlasim se svym ustanovenim do funkce mistopiedsedy vfboru Spoledenstvi pro

ari- Niiun sk6 2,4 v Plzni, se sidlem Nfiansk6 4, 323 00 Plzei a pievzetim povinnosti v rozsahu

stanovendm piislu5nlfmi ustanovenimi obchodnfho z6koniku.

Zdroveisouhlasim se z6pisem mlich osobnich dat do obchodniho rejstiiku.

prohla5uji, Ze nejsem statut6rnim org6nem ani dlenem statut6rniho org6nu di jin6ho org6nu

pr6vnick6 osoby, na kterou se vztahuje ustanoveni $ 381 obchodniho z6koniku.

Jsem si vddom, Ze se v piipadd uvedeni nepravdivych ridajri vystavuji nebezpedi trestniho stihani

($ 125 trestniho zdkona}

Toto prohldseni s uiednd ovdien;fm podpisem rovndZ piedstavuje vzor podpisu, kterym se budu
jako piedseda qfboru za spoledenstvi podepisovat.

fri-
V Plzni dne 30.11.2011

BdLnd dislo ovdiovaci knihy O 206312011

Ovdiuji, Lemd osobn6 nezn|mY
Lubomir Snajdr, nar.11 .ll'1975,
bytem Nfiansk6 4,323 00 Plzeil.
TotoZnost byla ovdien a z platneho riiedniho prukazu'

V Plzni dne: tiicr{t6ho listoPadu
roku dva tisice jedenr{ct.

Notai provedenim legahzace neodpovid6 za obsah listiny'
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Lubomir Snajdr



testn6 prohli5eni a PodPisoW vzor

J6,niLe podepsany,

Jan Chmelfk, r.i. 79021412083, bytem Nfianski 4,323 00 Plzeil

prohla5uji, Ze souhlasim se svym ustanovenim do funkce ilena vyboru Spoledenstvi pro dtm

i..ryrarrsl.6 2,4 v plzni, se sidlem N;fiansk6 4, 323 00 Plzef, a pievzetim povinnosti v rozsahu

stanovendm piislusn;fmi ustanovenimi obchodniho zdkoniku.

Zirovefisouhlasim se z6pisem mlfch osobnich dat do obchodnfho rejstiiku.

prohla5uji, Ze nejsem statut6mim org6nem ani dlenem statut6rniho org6nu di jin6ho org6nu

pr6vnick6 osoby, na kterou se vztahuje ustanoveni $ 381 obchodniho z6koniku.

Jsem si v6dom, Ze se v piipadE uvedeni nepravdivych ridajfr vystavuji nebezpedi trestniho stihani

($ 125 trestniho zikona).

podpisem rovndZ piedstavuje vzor podpisu, kterym se buduToto prohl65eni s uiednd ovdien;fm
jako piedseda vyboru za spoledenstvipodepisovat.

V Plzni dne 30.11.2011

BELne dislo ovdiovaci knihy O 205912011
Ov6iuji, LemE osobn6 neznfumY
Jan Chmelik, nar.l 4.2.197 9,
bytem Nfiansk6 4,323 00 Plzefi.
TotoZnost byla ovdien a z platneho uiedniho prukazu'

V Plzni dne: tiicit6ho listoPadu
roku dva tisice jedenict'

Notai provedenim legalizace neodpovida za obsah listiny.
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iestn6 prohl6Seni a podpisoW vzor

J6,niLe podepsany,

Mgr. Petr Bursik, r.i.750202ll780,bytem M$nec 30,345 35 Postiekov

prohlaiuji, Ze souhlasim se sv;fm ustanovenim do funkce ilena vfboru Spoledenstvi pro drim

ivyransti 2,4 vplzni, se sidlem N;fiansk6 4, 323 00 Plzei a pievzetim povinnosti vrozsahu

stanoven6m piislu5n;imi ustanovenimi obchodniho z6koniku.

Ziroveisouhlasim se z6pisem m;ich osobnich dat do obchodniho rejstiiku.

prohla5uji, Ze nejsem statut6rnim org6nem ani dlenem statut6rniho org6nu di jindho org6nu

pr6vnickd osoby, na kterou se vztahuje ustanoveni $ 381 obchodniho z6koniku.

Jsem si v6dom, Ze se v piipadE uvedeni nepravdiv;fch ridajri vystavuji nebezpedi trestniho stihani

($ 125 trestniho zdkona).

Toto prohl6seni s riiednd ov6ienym podpisem rovndZ piedstavuje vzor podpisu, kterym se budu

jako piedseda qiboru za spoledenstvi podepisovat.

V Plzni dne 30.11.2011

BdZn6 dislo ovEiovaci knihy O 206612011
Ovdiuji, Lemd, osobnd neznitmY
Mgr. Petr Bur5ik, nar.2.2.1975'
bytem Mlfnec 30,345 35 Postiekov.
TotoZnost byla ov6ien a z platneho riiedniho prfikazu'
V Plzni dne: tiicrit6ho listoPadu

roku dva tisice jeden:ict.
Notai provedenim legalizace neodpovid6 za obsah listiny'
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destn6 prohli5enf a PodPisoW vzor

J6,nile podepsany,
peter Hromjaf, r.i. 83101418759, bytem Ko5ice, Frfbryho 816ll, Slovenskri republika

prohla3uji, Ze souhlasim se svym ustanovenim do funkce ilena vfboru Spoledenstvi pro dfim

ilyrunsU 2,4 v plzni, se sidlem N;iiansk6 4, 323 00 Plzei a pievzetim povinnosti v rozsahu

stanoven6m piislusnlfmi ustanovenimi obchodniho z6koniku.

Zfroveisouhlasim se zdpisem mich osobnich dat do obchodniho rejstiiku'

prohla5uji, Ze nejsem statut6rnim org6nem ani dlenem statut6rniho org6nu di jin6ho org6nu

pr6vnick6 osoby, na kterou se vztahuje ustanoveni $ 381 obchodniho zdkoniku.

Jsem si vddom, Ze se v piipad6 uvedeni nepravdiqfch ridajir vystavuji nebezpedi trestniho stihani

($ 125 trestniho zikona).

Toto prohl6seni s riiednd oveien;fm podpisem rovn6Z piedstavuje vzor podpisu, kteqfm se budu

jako piedseda qfboru za spoledenstvi podepisovat'

4'_-:?-
V Plzni dne 30.1 1 .201 1

Peter Hromjak

BELnd dislo ovdiovaci knihy O 2070 l20ll

Ov6iuji, LemE osobnd neznftmY
Peter Hromjak, 14. 1 0. 1983,
bytem Ko5ice, F6bryho 816/1, Slovensk6 republika'

TotoZno st byla ovdien a z platneho riiedniho prukazu'

V Plzni dne: tiicit6ho listoPadu
roku dva tisice jedenict.

Notai provedenim legaltzace neodpovid6 za obsah listiny'
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