Pravdomluvný právník
Jedno z velmi osvědčených lidových mouder říká, že lež má krátké nohy. Přesvědčit se o tom nyní může jeden z členů
právního týmu zastupující město při podání dovolání u Nejvyššího soudu v kauze J.F. World Brokers Mgr. Tomáš Kaplan.
Ten při prosincovém zasedání zastupitelstva města veřejně prohlásil, že již nemá nic pracovně společného s největším
developerem ve městě, opak je však pravdou.
Když se na zasedání městského zastupitelstva konaného dne 19.12.2011 jeden z jeho členů Tomáš Ploc přítomného
právníka Mgr. Tomáše Kaplana (ten je výrazným článkem vedením města najatého právního týmu při pokračování v kauze
J.F. World Brokers) dotázal, zda má něco pracovně společného s jedním z největších developerů v Harrachově p. Vodrážkou,
bylo mu dotyčným odpovězeno, že již v tuto chvíli nikoliv. Připomeňme, že Mgr. Kaplan byl zhotovitelem námitek proti
návrhu prodloužení platnosti stavební uzávěry podaných společností Resident Harrachov CZ a v tomto dokumentu je
zmíněnou společností městu vyhrožováno žalobami v řádech výši mnoha milionů korun. Ostatně o podivných vazbách všech
členů nového právního týmu města bojujícího v kauze J.F. World Brokers jsme psali v lednovém článku „Právní tým budí
rozpaky“ na www.vasharrachov.cz . Například o tom, jak městští radní úplně na závěr roku 2011 v jediném bodě svého
jednání schválili udělení výjimky ze stavební uzávěry v kladný prospěch společnosti hrozící výše zmíněnými žalobami. Viz
http://www.harrachov.cz/mesto/doku/RM47-11.pdf.
Neuplynulo ani půl roku, aby se prokázalo, že tvrzení Mgr. Kaplana o nespolupráci s panem Vodrážkou není pravda.
Opozičnímu klubu zastupitelů „Váš Harrachov“ se dostalo do rukou soudní rozhodnutí hradeckého krajského soudu, jež se
týká sporu společnosti Slavia Real Estate, jejímž jednatelem je Martin Vodrážka, s jedním nejmenovaným Společenstvím
vlastníků bytových jednotek. Toto soudní usnesení bylo pořízeno dne 5.4.2012 a jako právní zástupce výše jmenované
společnosti je v něm uveden Mgr. Tomáš Kaplan. To je tedy v naprostém rozporu s tím, co tento právník veřejně sdělil na
prosincovém zastupitelstvu města (viz zvukový záznam ze zasedání ZM dne 19.12.2011 na webových stránkách města
v časovém rozmezí 12:35 až 13:15 minut), že s dotyčným developerem v pracovně – obchodních vztazích nemá již nic
společného. Angažmá tohoto právníka na poli města silně zavání střetem zájmů. Hají totiž jednoho z významných
developerů, jehož společnost hrozí Harrachovu žalobami a zároveň může díky své získané pozici v právním týmu radnice
snadněji, než kdokoliv jiný přijít k zajímavým informacím, kterými disponuje naše město. Pro zájmy města by mělo být
alarmující, že tento advokát i nadále úzce spolupracuje s developerem, jenž postavil, staví a chce stavět v katastru
Harrachova mnohdy diskutabilní velikášské stavby bytových domů. A právě v této souvislosti by se nemělo zapomenout na
to, že většina zástupců dnešního vedení radnice se ještě ve skutečně nedávné minulosti velmi ostře vymezovala proti
stavbám těchto apartmánů.
Závěrem dodejme, že tento pravdu mluvící právník se výraznou měrou podílel na zpracování dovolání města Harrachova
k Nejvyššímu soudu, a to proti rozsudku pražského Vrchního soudu v kauze J.F. World Brokers z listopadu 2011. Nezbývá
než doufat, že kvalita dovolací žádosti je snad mnohem vyšší, než pravdomluvnost Mgr. Kaplana. Žádost o dovolání musela
být k Nejvyššímu soudu odeslána nejpozději v prvních březnových dnech.
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