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Spolek občanských sdružení  
Jihozápadního Města,  
občanské sdružení   
Ordovická 3,  
155 00, Praha 5,  
 
 
zaručeným elektronickým podpisem 
 
 
         v Praze dne 21.8.2009 

 

Vážený pane starosto, 

reaguji na dopis zn. P13-32389/2009OLP/137/Šv ze dne 22.6.2009, který byl našemu 

sdružení doručen 29.6.2009. 

Jsme poněkud překvapeni vašim způsobem komunikace s občanskými sdruženími. V dopise 

vůbec nereagujete na naše návrhy. Zcela nepokrytě jste m.j. na jednání zastupitelstva dne 

17.6.2009 rozšiřoval dopis s názvem "Stížnost na neřešení a nekoncepční práci radnice v 

oblasti životního prostředí a dalšího rozvoje městské části" ze dne 13.5.2009, Dopis byl 

adresován Vám, jako starostovi městské části Praha 13. Odesílatel byl uveden v Dopise jako  

„občanské sdružení Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města“. Dopis byl podepsán 

napodobeninou mého podpisu. (dále jen „Podvrh“). V našem dopise ze  dne 18.6.2009 jsme 

informovali, že jsme Podvrh nepsali ani neodeslali, navíc jste Podvrh rozšiřoval, aniž jste na 

něj odpověděl, když jste,jak uvádíte v dopise ze dne 22.6.2009 o autentičnosti 

nepochyboval.  

 

Požádali jsme Vás o zpřístupnění Podvrhu, o zveřejnění našeho dopisu ze dne 18.6.2009, o 

záznam z kamerového systému pro příslušné vyšetřování, o předání tohoto mého dopisu 

všem osobám, kterým jste Podvrh předal a o zveřejnění mé reakce na Podvrh v podobě  

tohoto dopisu.  

 

Nic z toho jste neprovedl. O provedených opatřeních jste nás neinformoval. 

 

Naše občanské sdružení Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské 

sdružení se cítí rozšiřováním Podvrhu poškozeno, a proto žádá o omluvu přiměřenou újmě, 

kterou jste vyvolal šířením Podvrhu. Žádáme tedy o zpřístupnění Podvrhu, o zveřejnění 

našeho dopisu ze dne 18.6.2009, o záznam z kamerového systému pro příslušné 

vyšetřování, o předání našeho dopisu ze dne 18.6.2009 všem osobám, kterým jste Podvrh 

předal a o zveřejnění naší reakce na Podvrh v podobě dopisu ze dne 18.6.2009. Současně 



 2 

žádáme o omluvu za újmu způsobenou rozšiřováním Podvrhu a to ústní na nejbližším 

zastupitelstvu Mč. Prahy 13 a o písemnou adresovanou Spolku občanských sdružení 

Jihozápadního Města, občanské sdružení Ordovická 3, 155 00, Praha 5, obě v tomto znění :  

 

Omlouvám se Spolku ob čanských sdružení Jihozápadního M ěsta, ob čanské sdružení 

Ordovická 3, 155 00, Praha 5 za újmu, kterou jsem z působil rozši řováním dopisu ze 

dne 13.5.2009, protože jsem nev ěděl, že dopis je podvrh. 

 

 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
       JUDr.Ing.  Petr Kučera 
        jednatel  
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Ing. David Vodrážka,  
starosta 
Městská část Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580,  
158 00 Praha 5   


