VYKONATELNOST ROZSUDKU V KAUZE J.F.WORLD BROKERS ODLOŽENA

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vám touto cestou sdělit zásadní a radostnou informaci pro město Harrachov a jeho
občany. Nejvyšším soudem České republiky bylo opětovně rozhodnuto o odkladu vykonatelnosti
rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v mnoha miliónové kauze J.F.WORLD BROKERS s.r.o.
Toto rozhodnutí považujeme za jediné správné. Jsme přesvědčeni, že i aktivita pana Jiřího Černého,
Ivana Neuberta, opozičních zastupitelů a občanů města, vedla k tomuto úspěchu.
Proto touto cestou zároveň děkujeme zastupiteli města Harrachov Jiřímu Černému, který si
v předstihu vyžádal text dovolání zpracované panem Mgr. Tomášem Kaplanem. Zastupitel Jiří Černý
nechal uvedený text dovolání odborně posoudit a upozornil osobně radu města na zásadní
pochybení, které tento text obsahoval. Naštěstí rada města a tým právních zástupců v čele Mgr.
Tomášem Kaplanem přistoupila k opravě tohoto návrhu. Opoziční zastupitelé, aby neohrozili
rozhodování v této věci, o těchto zásadních skutečnostech informují až nyní. Další objektivní
informace související s touto kauzou, a text dovolání s vyznačenými chybami (dnes již opravenými)
naleznete s podrobným odborným vyjádřením na stránkách www.vasharrachov.cz
I z této situace mohou občané vyčíst, že vedením města tvrzená nečinnost opozičních zastupitelů
není pravdou. Nadále budou opoziční zastupitelé, v rámci svých dnes omezených možností, podrobně
sledovat, kontrolovat a popřípadě opravovat chybné kroky vedení města.
Zároveň touto cestou opoziční zastupitelé děkují i panu Ivanu Neubertovi a všem občanům, kteří
podpořili deklaraci zastupitelů města Harrachova o připojení se k trestnímu oznámení na privatizaci
společnosti Crystalex s.p. včetně závodu 07 v Harrachově.
Opoziční zastupitelé a pan Jiří Černý jsou přesvědčení, že stejně důležité, jako úspěch v uvedené
kauze je i nalezení viníků (cestou podaného trestního oznámení), kteří celou tuto situaci způsobili a
vymáhání škody vzniklé městu Harrachov po těchto vinících. Snad stejné přesvědčení nabyde i
vedení města. Jestliže ne, je třeba se ptát vedení města proč.

Opoziční zastupitelé

V Harrachově 6.8.2012

