From: Bejšovec Adam <adam.bejsovec@rozhlas.cz>
Sent: Tuesday, February 19, 2019 10:06 AM
To: Krzystková <krzystkova@urban-developers.>
Subject: Český rozhlas: pozemky na Smíchově, spor s městem a dopravním podnikem

Dobrý den,
jak jsme se domlouvali po telefonu; sháním kontakt na pana Menšíka – připravuju reportáž o
pozemcích, respektive vodním díle, na Smíchově. A rád bych dal prostor k vyjádření panu
Menšíkovi, a nahrál ho na diktafon. Samozřejmě mi nejde o nic účelového, jen bych taky chtěl dát
prostor nejen Magistrátu a Dopravnímu podniku.

Bylo by možné si nějak s panem Menšíkem dohodnout schůzku a natočit to? Samozřejmě jsem
viděl dopis na stránkách a tak podobně, ale pro potřeby rozhlasu je to samozřejmě výrazně lepší mít
ve zvuku. V nejhorším samozřejmě někoho, kdo funguje jako mluvčí UDI nebo CWI a může
oficiálně mluvit.

Děkuju pěkně, i předem za odpověď.

Hezký den,

Adam Bejšovec
redaktor zpravodajství

Český rozhlas
Zpravodajství Karlín
Hybešova 10 | 186 72 Praha 8
tel.: 221553989 | mobil: 725504561 | 607520817
e-mail: adam.bejsovec@rozhlas.cz | www.rozhlas.cz
IČ 45245053 | DIČ CZ45245053
Zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

______________________________

Prosím, než vytisknete tento e-mail, vzpomeňte si na životní prostředí.
Please consider the environment before printing this e-mail.

Upozornění:
Pro případ, že je tento e-mail součástí obchodního jednání mezi jeho odesílatelem a adresátem, vyhrazuje si odesílatel právo vést takové jednání o
uzavření smlouvy, aniž by odpovídal za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Je vyloučena aplikace pravidel dle ustanovení § 1728 až 1729 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku („OZ“) o předsmluvní odpovědnosti a adresát e-mailu nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po ČRo požadovat při
neuzavření smlouvy náhradu škody. Pro případ, že si odesílatel a adresát tohoto e-mailu mezi sebou v rámci obchodního jednání o podmínkách návrhu
smlouvy opakovaně zašlou návrh takové smlouvy, platí, že i odpověď nebo úprava návrhu smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění
podmínky návrhu smlouvy, jsou novou nabídkou.

