jbrezina@ak-bmp.cz>
Komu: Martin Marek <mart.marek@gmail.com>
Datum: 19. 2. 2019 12:23:59
Předmět: RE: FW: Česká televize - žádost o rozhovor
Vážený pane Marku,

jen na vyjasnění, CWI Smíchov s.r.o. Vám poskytne své vlastní vyjádření k položeným otázkám,
nepůjde o vyjádření právního zástupce. Já tuto věc řeším operativně z důvodu probíhajících
pražských jarních prázdnin a detailní znalosti celé kauzy. Pro úplnost dodávám, že pan Ing.
Menšík je v kopii této zprávy.

Za daných okolností tedy nepovažuji za nutné předkládat plnou moc, obdobně jako po Vás
nepožadujeme doložení Vašeho angažmá v ČT za situace, kdy zjevně používáte osobní mail.

Právě s ohledem na probíhající prázdniny bychom uvítali, pokud by bylo možné odpovědi
poskytnout ihned začátkem příštího týdne. Pokud toto není z důvodů na Vaší straně možné,
pošlete své otázky co nejdříve, abychom byli schopni včas odpovědět.

S pozdravem,

Josef Březina

Josef Březina, partner

Březina Mařík & partneři
advokátní kancelář, s.r.o.
Americká 35
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Tel.: +420 222 511 145
Fax: +420 222 511 146
E-mail: jbrezina@ak-bmp.cz
Web: www.ak-bmp.cz

Tato zpráva je určena výhradně uvedenému příjemci a může obsahovat důvěrné, chráněné nebo osobní informace. Pokud jste tu
dovoleno. Všechna práva vyhrazena.

This communication is intended only for the mentioned recipient and may contain confidential, protected or personal information.
prohibited. All rights reserved.

From: Martin Marek [mailto:mart.marek@gmail.com]
Sent: Tuesday, February 19, 2019 8:02 AM
To: Josef Březina
Cc: rmensik01
Subject: Re: FW: Česká televize - žádost o rozhovor

Dobrý den pane Březino,
děkuji za Vaši zprávu. Jsem přesvědčen, že k transaprentnímu přístupu Vašeho klienta
by nejvíce pomohlo právě to, kdyby otázky kolem celého projektu a vodního díla
zodpověděl na kameru České televize, než když v reportáži budeme muset uvést, že se
na kameru odmítl vyjádřit a poskytl nám pouze písemné odpovědi prostřednictvím
svého právního zástupce. Prosím tedy ještě o zvážení možnosti poskytnutí nám
rozhovoru Vašeho klienta pana Menšíka přímo na kameru. Časově se Vám můžeme
jakkoli přizpůsobit do konce tohoto týdne.

Pokud tedy i nadále trvá pan Menšík na tom, že rozhovor na kameru tedy opravdu není
možný, prosím Vás o zaslání dokladu o plné moci k zastupování pana Menšíka a já
Vám po té pošlu písemné dotazy.

Děkuji
S pozdravem
Martin Marek,
redakce Nedej se, Česká televize
e-mail: mart.marek@gmail.com |

čt 14. 2. 2019 v 4:50 odesílatel Josef Březina <jbrezina@ak-bmp.cz> napsal:
Vážený pane Marku,

obracím se na Vás v zastoupení klienta – společnosti CWI Smíchov s.r.o.
v odpovědi na Vaši žádost o rozhovor. Můj klient, po neblahých zkušenostech
s tendenčními a sestříhanými rozhovory, rozhovory do televize neposkytuje.

Jsme však připraveni Vám v případě Vašeho zájmu poskytnout informace a
odpovědi na písemně položené otázky.

Zároveň jsme, i z důvodu probíhající lživé a neobjektivní kampaně ohledně
našeho smíchovského projektu v LN, transparentně zveřejnili všechny
dokumenty, informace i korespondenci na stránce
https://www.udi-byty.cz/cs_CZ/, kde pod záložkou Vodní zdroj naleznete vše
podstatné.

Věřím, že příprava objektivní a na faktech založené reportáže při dodržení
podmínek Kodexu ČT, může přispět k pravdivé prezentaci celé kauzy a
prokázat, že se můj klient od počátku snaží věc korektně a transparentně
řešit, včetně samotného upozornění na desítky let zcela ignorovanou existenci
vodních děl a návrhu na vyřešení celé situace dohodou s městem a DPP, jež by
zdarma vyřešila jak ochranu vodního zdroje, tak otázku vlastnictví vodních
děl.

S pozdravem,

Josef Březina

Josef Březina, partner

Březina Mařík & partneři
advokátní kancelář, s.r.o.
Americká 35
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Tel.: +420 222 511 145
Fax: +420 222 511 146
E-mail: jbrezina@ak-bmp.cz
Web: www.ak-bmp.cz

Tato zpráva je určena výhradně uvedenému příjemci a může obsahovat důvěrné, chráněné nebo osobní informace. Pok
dovoleno. Všechna práva vyhrazena.

This communication is intended only for the mentioned recipient and may contain confidential, protected or personal info
prohibited. All rights reserved.

Od: Martin Marek
Odesláno: úterý 12. února 2019 8:35:02 (UTC+01:00) Belgrade, Bratislava,
Budapest, Ljubljana, Prague
Komu: Menšík
Předmět: Česká televize - žádost o rozhovor

Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o rozhovor pro pořad České televize o
záměru výstavby společnosti CWI Smíchov v Nádražní ulici na Smíchově
a údajnému vodním u dílu pod předmětnými pozemky. Nepodařilo se mi
na Vás najít jiný kontakt než tento, mohl byste se mi prosím ozvat,
abysme mohli domluvit termín rozhovoru?
děkuji
Martin Marek,
redakce Nedej se Česká televize
e-mail: mart.marek@gmail.com |

