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Předmět: RE: Novinářský dotaz - projekt na Smíchově 

Vážený pane Koutníku, 

 

po projednání s klientem – společností CWI Smíchov s.r.o., Vám v příloze předkládám 
odpovědi společnosti k Vašim otázkám. S ohledem na složitost celé situace jsme u některých 
otázek vedle stručné odpovědi připojili i podrobnější zdůvodnění a odkazy na dokumenty 
z veřejných zdrojů.  

 

Oceňujeme Váš zájem o tuto problematiku a věříme, že i Vaše snaha může vést k pravdivému 
popisu situace a ve výsledku tak přispět k nalezení řešení, jež bude ku prospěchu všech 
dotčených stran. 

 

Pokud byste potřeboval další informace, můžete se na mne obrátit. Jen bychom do budoucna 
ocenili poněkud delší časový prostor k vyjádření k takto komplikovaným tématům. Z vlastní 
osobní zkušenosti pak doporučuji navštívit danou lokalitu, jak za účelem ověření stavu 
jímacích vrtů, tak i současného stavu celé lokality. 

 

Závěrem bych Vás chtěl požádat o zaslání výsledného článku či odkazu na něj, jakož i o 
potvrzení včasného doručení naší dnešní odpovědi.  

 

S pozdravem,

 

Josef Březina  

 

 

Josef Březina, partner

Březina Mařík & partneři
advokátní kancelář, s.r.o.
Americká 35
120 00 Praha 2 - Vinohrady
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Web: www.ak-bmp.cz

Tato zpráva je určena výhradně uvedenému příjemci a může obsahovat důvěrné, chráněné nebo osobní informace. 
Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem nebo nedopatřením, uvědomte prosím odesílatele a smažte její originál. 
Jakékoliv jiné využití nebo použití této zprávy nebo informací v ní obsažených není dovoleno. Všechna práva vyhrazena.
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