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Vážený pane Bejšovče,

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 či rozhlasu 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.      

Celá kauza je komplikovaná a mnohovrstevnatá a proto jsme přesvědčeni, že namísto 
rozhovorů je spíše namístě prostudování a analýza hodnověrných písemných dokladů. Dosud se
totiž jasně ukazuje, že některé výroky osob na straně MHMP a DPP mluví o něčem zcela jiném 
než prokazují právě písemné úřední dokumenty. 

Věříme, že příprava objektivní a na faktech založené reportáže, 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
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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.

This communication is intended only for the mentioned recipient and may contain confidential, protected or personal information. If you have received this communication in error, please delete it and contact the sender. Any other use or utilization of this communication and contained information is strictly 
prohibited. All rights reserved.

 


