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",kCf.ČH

provozováni

nepripravenost

pnrozeně 7.Uaw.ani. Přesto nadilk trváme na tom. j,e o (hllší jednání
pni r-iuao·ccntání pro 'OlU IVTA[)ve zbývnjicí ,části roku 2007 oS Vaši
spolcčnosn .~ižnemáme zájema
požadujeme, aby Vaše společnost provozován] M...~D
pTU zbýva.iící část roku 200 I v České Lípě co ncjrychle]! uknaěila.
Vl1!ií

odpovčdi

SHlU

t\--!,\ D v České Li pě ve :-;mysl 1.1nať,i \ '~·zvy ze dne .1. 7. 2007.

o obsahu

_:slne

dndarku

Důvody, které Jste uvedl i ve Vaši odpovědi nepřim~,>ly zád[))~ nový arguurcrn. kt ~r~' by 11lb
ph::'w~dčil o vadnosti našeho postupu. Navic ji}, opět používáte smyšlené informace. na
základě ktcr:; ch pak šlovík dalš: ůčelové vývody. 1 p oro nepovažujcme
za nuu:é V~h':li
uvedené skmeónos.i zvláště komentovat nebo S nim: polemizoval. Vše podstatné jsme V~IIJI

podle našeho názorujiž

sdělili.

Rádi h~chorn však .ived.i na pravou rnín: V aš . spekulace n zamýšlené výpovědi $]11 louvy,
k,(TOU se údajné chysiame učinit, Ujišť'ejcme Vás, že naše xtrana výpuvěďsm IOllvy v tělu
(:h"íli učinil nehodlá Jak víte. smlouva j~ podle nás ouzc -amcová a bez realiznčniho
doilatk.; prakTicky ncmá právní závaznost. Vyloučit nelxc také mo/.1l05t :~t.sJlutnj ncplatnosti
:,-m:;Y.l\.'y, co1 :11<'1 obdobné právni důsledky.
Bylo by ·.L:dy absurdní. ahychor»
vypovioali
~;1lI1uLl\',I, kterou S~ s mísledl~i;cf výhradou neciume h~.'l vázáni, 7. J;Jd1n!osti a predevsim
s ohledem na Vámi .yžádané stanovisko Ministerstva dopravy ČT': respektujeme. že V,iŠt:

společnost

ma '/ titulu

"(uncove smlouvy ph:,dllostni nikrniv však výlučné právo na
d} roku lO 13, Obec-ně w!.: nic ll~mi.:.í tomu, aby d[)<lc, k uzavřent
:wm~i období násiedujfcí až Ju roku 201::' To samozřejmé plati jen tehdy
Finanční nabídky Vaši společnosti
budou schopny o stár v porovnání
dopravci.
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uiistir, m je !lizt ikoncíte pro "OZ ivlAD v roce 200'! ke dm, kterým nám
oznámue. že takové jednáni \' lAóném případe nebudeme pOV(I..(( vat za porušení
smlouvy. natož za důvod pro rodání výpovědi,
iaopak. takové jednání oceníme. ueboť js 1K~
I)jk

Vás chceme

, předsti

tem

ph~,;\-&db~ni. že ,Jediné tak lze uspo 'ojiv~ urovnat naše současné

;;;poľ~ o financovaní

1\''1.·\D

v ]'0,:(' 2H07.

z v:~'š<;

.J\'C~'

obdržení

ených důvodů

tohoto

provozovánt

Žl'h);imc. abyste nám nejpozději
do 7 dni! {td
nejbližším li možném II dni jste přípraveni
Čil~t roku 20U7 " Č;cské Lípě ukunčít. Tcrto nás pO:'!.UP

Vás opakovaně

dopisu sdl1li1i, k jakému

MAJ) pro zbývající

považuierue L,J zcela korektní. a to i S ohledem na existenci pohledávky ve výši 51.142,7X,}.KL kterou za Vai.'.í společností evidujeme. a kterou jsme iplaruili SOUd:1í cestou. Zárovzn
pevně doufáme. ZG své předchozí stanovlsko přehodnotíte.
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