její adresát v návaznosti na ust. § 1729
ká část Praha 9, Úřad městské části Praha
í smlouvy je tak možné až po příslušném
kého zákoníku přijetí návrhu na uzavření

Subject: odpověď na Interpelaci - doplnění
Vážený pane inženýre,
dne 21.9.202 jste mě na zasedání ZMČ Praha 9 interpeloval ve věci vašeho SVJ (Společenství
vlastníků jednotek Sokolovská 965 a 966 v Praze).
MČ Praha 9 je v důsledku privatizace ve Vašem SVJ výrazně minoritním členem.
Pochopil jsem z Vašeho dotazu, že řada Vašich obvinění je směřována na zvoleného předsedu
Vašeho SVJ. Předpokládám, že pokud se dopustil alespoň části z toho, z čeho jej obviňujete, tak
by byl členy SVJ již dávno odvolán.
Proto mi vše ze všeho nejvíce připomíná spíše vyřizování si účtů mezi sousedy, do něhož jsem
byl, nevím proč, zatažen.
I když mám k dispozici přepis Vaší interpelace, kde citujete různé paragrafy a obsahuje pojmy
jako „mafiánské fyzické násilí“, „nebezpečné vyhrožování“, nebo „zpronevěření peněz“,
není z obsahu patrné, z čeho konkrétně mě viníte, nebo jakým způsobem bych měl být za tyto

jistě závažné věci, odpovědný a z jakých podkladů při těchto svých tvrzeních vycházíte.
Vážený pane inženýre, jistě je Vám známa povinnost při takto závažných obviněních, která jste
vznesl, oznámit vše příslušným orgánům činným v trestním řízení. Proto bych Vás rád požádal o
informaci, jak toto prověřování probíhá, případně s jakým výsledkem bylo uzavřeno.
Abych Vám mohl řádně na Vaši interpelaci odpovědět, požádal bych Vás o přesnou formulaci
toho, co mi kladete za vinu a z jakých podkladů vycházíte.
S úctou
Tomáš Portlík
Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha
9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném
interním schválení smlouvy. V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření
smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

