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Obec Černolice
Černolice 64
252 10 Mníšek pod Brdy
k rukám pana Jiřího Michala, starosty obce
V Praze dne 9. června 2014
Výzva k zanechání jednání zasahujícího do dobré pověsti právnické osoby
Vážený pane starosto,
jistěže jsem svou výzvu nečinila bez toho, abych k tomuto kroku měla vážný důvod.
Žádáte, abych byla konkrétní, tedy budu.
Můj klient navrhl koncem minulého roku, v rámci svého písemného podání
adresovaného Nejvyššímu správnímu soudu ze dne 23. září 2013, aby soud rozhodl o
ustanovení opatrovníka z důvodu zřejmého konfliktu zájmu mezi obcí jako stěžovatelkou a
ostatními účastníky řízení. Důvodem tohoto návrhu byla skutečnost, že konkrétní fyzické
osoby (Jiří Mudr, Lenka Sgalitzerová), které doposud vystupovaly v řízení na straně proti
obci Černolice, se staly členy zastupitelstva obce. Za takové situace byly naplněny podmínky
§ 33 odst. 4 s.ř.s., který stanoví, že za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou
v rozporu se zájmy právnické osoby. Ze strany společnosti ALTSTAEDTER
INVESTMENTS a.s. se jednalo se o čistě procesní návrh, který směřoval k úpravě podmínek
řízení tak, aby byla zajištěna jeho objektivita.
Na internetových stránkách obce Černolice, jakož i na facebookových stránkách
provozovaných obcí se však započaly objevovat absurdní informace o tom, že společnost
ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s. se pokusila zbavit obec či její zástupce svéprávnosti.
Tato informace, která se objevila na uvedených stránkách v různých modifikacích a s různým
hanlivým či zesměšňujícím podtextem („mysleli jsme, že pojedeme konečně v kazajce“)
opakovaně (dne 1.11.2013, 16.12.2013, 3.6.2013), není ničím jiným, než záměrným
zkreslením faktů.
Společnost ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., která podaným návrhem usilovala
o objektivitu správního řízení, se tak stala terčem zcela zbytečných útoků. Vzhledem k tomu,
že obec spolupracuje s právníky, jakož i vzhledem k tomu, že pan Mudr je sám účastníkem
řízení a za obec se k tomuto sporu vyjadřuje na všech zastupitelstvech, nelze uvěřit tomu, že
by obec či její zástupci nebyli informováni o skutečné podstatě příslušného návrhu.
Poslední útok tohoto typu se objevil nyní v článku Mladé Fronty DNES (zveřejněném
na internetových stránkách obce dle 3.6.2014), kdy celý článek byl dokonce nadepsán slovy:
„Developer chtěl obec zbavit svéprávnosti“. Redaktor článku se přitom odvolával na
informace podané Vámi a Vaším zástupcem panem Schmidtem.
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Pokud ve svém dopise ze dne 30.5.2014 deklarujete, že jste připraveni kdykoli
nepravdivé informace opravit, budu ráda, pokud především výše popsanou dezinterpretaci
uvedete na pravou míru a budete občany obce pravdivě informovat o podstatě a účelu
podaného návrhu. Již bych se k této otázce nevracela, pokud by se tato – opětovně stejným
způsobem jako předtím – pokřivená informace neobjevila v médiích.
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