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Obec Černolice
Černolice 64
252 10 Mníšek pod Brdy
k rukám pana Jiřího Michala, starosty obce
V Praze dne 30. května 2014
Výzva k zanechání jednání zasahujícího do dobré pověsti právnické osoby
Vážený pane starosto,
oslovuji Vás v právním zastoupení společnosti ALTSTAEDTER INVESTMENTS
a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 180/50.
Na internetovém portálu obce Černolice jsou opakovaně zveřejňovány nepravdivé či
zkreslené informace, které poškozují pověst společnosti ALTSTAEDTER INVESTMENTS
a.s. Poté, co se takové informace objevily v článku Mladé Fronty DNES, mají se nyní další
nepravdivé či tendenčně interpretované informace stát součástí řízené mediální kampaně z
produkce České televize. Pokud jsou zdrojem těchto informací zástupci obce Černolice, ráda
bych Vás upozornila na skutečnost, že nejen informace zjevně nepravdivé, ale také informace
zkreslené či účelově dezinterpretované mohou představovat vážný zásah do pověsti právnické
osoby, která je zákonem chráněna.
Ráda bych Vás a Vaším prostřednictvím také ostatní zastupitele obce Černolice
upozornila, že dotčená právnická osoba je oprávněna se v takovém případě domáhat soudní
ochrany spočívající v zákazu protiprávního jednání, odstranění závadného stavu, vydání
bezdůvodného obohacení, náhradě vzniklé újmy a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění.
Pokud budete informovat občany obce i další veřejnost o dění v obci, žádám Vás a
Vaším prostřednictvím také ostatní zastupitele obce, abyste tak činili objektivním způsobem a
nadále se vyvarovali tendenčních či přímo nepravdivých sdělení, která společnost
ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s. poškozují na jejích právech.
Z protiprávního jednání příslušných osob budou vyvozeny konkrétní právní důsledky.
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