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V Kralupech nad Vltavou dne 22.8. 2018

Yáźený pane inženýre,

reaguji tímto na Váš dopis nazvaný Poslední ýzva CWI Smíchov s.r.o. ve vazbé
k diskutované problematice vrtů v lokalitě Praha - Smíchov ze dne 9. 8. 2018.

Společnost VHS PROJEKT, s.ľ.o. byla oslovena zadavatelem, tj. Dopravní podnik hl.m.

Prahy, a's., aby předložila odborné vyjádření k otázkám poloŽeným tímto zadavatelem.

|á osobně jsem svoje služby neposĘtova| źádné zYámi uváděných osob a pro žádnou
z těchto osob jsem nevyhotovoval znalecký posudek. Veškeré úkony, které byly
provedeny zmé strany, byly činěny zpozice jednatele společnosti VHS PROJEKT s.r.o.,

resp. jejích zástupců v této věci.

V souvislosti s tím bych rád podotknul, že veškeré jednání, jež jsem čĺnil jako statutární
orgán společnosti VHS PROJEKT, s.r.o., je přičitatelné této společnosti. Přičitatelnost je

dle zákona naplněna vpřípadé, že je ýzická osoba ve vztahu kprávnické osobě jako

statutární orgán nebo její ćlen. Z tohoto důvodu jsou Vaše závéry uvedené v dopise
nesprávné.

Jednání, kteľé se konalo dne 2. května 2018 na MHMP pod názvem Schůzka
k problematice vrtů v lokalitě Praha - Smíchov, bylo pouze neformálním jednáním, kde
nebyla żádná možnost ovlivnit náplň jednání (byla v režii CWI Smíchov a projektantů
záměru), ani způsob, jawm byla moje osoba ostatními ričastníĘ prezentována. Po celou
dobu jsem však vystupoval jakoŽto jednatel společnosti VHs PROJEKT, s.ľ.o., jež

podávala odborné vyjádření na základě objednávĘ společnost DPP a.s.

Nejsem si nikteľak vědom, źebych při jednáních, při kteých jsem v této věci zastupoval
společnost VHS PROIEKT s.r.o., způsobil újmu jaĘmkoli třetím osobám nebo zasáhl do
jejich práv, a to včetně společnosti CWI Smíchov s.r.o. Rád bych přitom odkázal na

vyjádření společnosti VHS PROJEKT s.r.o. ze dne 28.6.2018, kde bylo několikrát
zmíněno, že z Vašeho vyjádření nevypl1ivá, jaĘm způsobem byla újma způsobena, v jaké

ýši a komu, a jak onu újmu zapříčinilo pľávě odborné vyjádření společnosti VHs
PROfEKT, s.r.o.

Z tohoto důvodu a rovněž i z důvodů uvedených ve vyjádření společnosti VHS PROIEKT,

s.r.o. ze dne 28. 6.20t8 Vám tímto sděluji, že nebudu já osobně ani z pozice jednatele

společnosti VHS PROIEKT, s.r.o. poskytovat písemnou omluvu společnosti CWI Smíchov
s.r.o., jelikož se nedomnívám,źebych způsobil této společnosti nebo jakékoli třetí osobě

majetkovou nebo nemajetkovou újmu.

Rovněž nebudu posĘtovat Vámi požadované písemné vyjádření společnosti CWI

Smíchov s.r.o', jakoŹ' i odpovědným osobám při Magistrátu hl.m. Prahy, Městské části
Praha 5, Institutu pro plánování arozvoj hl.m. Pľahy a Dopravnímu podniku hl.m. Prahy .



Na závěr Vás tímto žádám, aby společnost CWI Smíchov s.r.o. upustila od jaĘchkoli
dalších vyhrůžeĘ nátlaků a pokusů o obviňování mé osoby z úmyslného škodného
jednání. Vaše obvinění vznesená v obou ýzvách považuji za nepodloźené a nesmyslné.
V případě, že budete nadále vyhrožovat a navádět mně osobně nebo společnost VHS
PROJEKT, s.r.o' kVámi vykonstruovaným vyjádřením, jsem připľaven předat tuto věc

svému právnímu zástupci.

S pozdravem,

Ing. Martin Jakoubek,

jednatel společnosti VHS PRO|EKT, s.ľ.o
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