Sent~~ 29, 2016 8:53 PM
To: JUDr. Kamil Mattes
Subject; Re: AK Mattes sken dopisu na vědomí
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-

Dobrý večer pane doktore,
bohužel právě že jste nesdělil nic podstatného, nesdělil iste žádnou informaci tykaiící se
merita věci. Za “stanovisko“ vydáváte pouze nějakou Vaši úplně okrajovou a nepodstatnou
úvahu.
Vyzývám Vás urgentně, aby jste jednal za naši obec seriózně a procesně účelně.
Takovýmto Vaším jednáním porušujete poměrně rozsáhlou část zákona, i zákona o
advokacii, sice normy jen komorové, ale pro Vás závazné.
Prosím uvědomte si, že např. zde jako zástupce obce jste povinen podle ust. jeho ~2, odst.2
zák. o obcích požadavku občana vyhovět, tedy na jeho uvedené tři dotazy, vč. potvrzení Vaší
věcné kompetence, mu ihned odpovědět. Atd., atd.
Urgentně Vás žádám, aby jste započal striktně dodržovat zákon.
Znovu Vás žádám, aby jste poskytl informace jak jsem je po Vás žádal dnes dne 29.1.2016v
9.Oshod, cituji:
Znovu prosím výslovně odpovězte Ano anebo Ne, anebo sdělte, že celý obsah bodů 1. až 3.
této zprávy souhlasně potvrzujete, takto:
1. Obec Tetčice se se mnou podle stavu zákona a podle stavu věcí nevypořádá za můj
nutný zásah ve věci zřízení parkoviště před budovou Obecního úřadu a úpravy
křižovatek u obecního úřadu a na ulici Neslovická, tedy že mně za tuto moji činnost a
zásluhu, za provedené práce, Obec Tetčice nezaplatí požadovanou nezbytnou částku
ve výši 10.000,-Kč, podle faktury čl/l 2/2015 ze dne 28.1 .2015, a že tak neuciní ani
na základě jiného vztahu, jakým může být sQmostatné uznání za jinak nedosažitelný a
významný hmotný přínos pro obec, dohoda neodporující zákonu anebo narovnáni, yse
dle ust. obč. zák a souv. ust. zákona,
2. že toto stanovisko Obce Tetčice je nyní aido budoucna neměnné, a
3 že toto stanovisko Obce Tetčice je konečné.
Pro revizi Vaší práce pro Obe Tetčice prosím ještě písemně potvrďte, že jste se jako
zástupce Obce Tetčice v této věci dostatečně seznámils okolnostmi a podstatou věcb a že
jako advokát znáte celou potřebnou legislativu
Jen podotýkám, že uvedené formy vypořádání jsem Po vedení obce také žádal, neúspěšně, a
skončilo to tak fakturou. Samozřejmě, že jsem činnost a vypořádání provedl a žádám jako
občan, občan Obce Tetčice, a moje živnost s tím měla spojitost jen formální a nepodstatnou.
Povinnost vypořádat se by byla i v případě, že bych práce objednal, tedy forma nemá na nic
vliv
Prosím a velmi rychlé jednání

Ve věci jednáte rukou společnou a nerozdílnou, tedy totéž žádám přímo i Po Obci Tetčice,
které tuto zprávu dávám no vědomí
Prohlédl jsem teď Vaši plnou moc, jež byla uzavřena dne 10.12.2014 a mně jste ji doručil
dne 28.1.2016, s tím závěrem, že tato Vaše plná moc:
1. odporuje zákonu a je tak v celém rozsahu neplatná, pro obec přímo nebezpečná
a
2. i vůči mně neplatná.
Tedy vyzývám Vás znovu, aby jste se vůči mně v této věci legitimoval potřebným
oprávněním
Do té doby jakoby Vaše jednání nebylo. V souvislosti s tím znovu požádám vedení naší obce
aby si zjednalo rychle nejlépe jiného zástupce.
Prosím o velmi rychlé jednání
Na vědomí Obec Tetčice, s návrhem ihned Vaše zastoupení pozastavit a projednat na
veřejném zasedání ZO.
Děkuji, s pozdravem
lng.Pavel Vybíral
Znalecká kancelář Vybíral
Tetčice, Palackého 17, 664 17
737 121 147, 546 412 941
tzt5sjy
vybiral.wgz.cz

From: JUDr. Kamil Mattes
Sent: Friday, January 29, 2016 9:22 AM
To: Pavel Vybíral
Subject: Re: Fw: AK Mattes sken dopisu na vědomí
-

Vážený pane inženýre,
z pověření obce jsem Vám stanovisko sdělil, toto bylo dostatečně odůvodněné a nemám k
němu nic na doplnění. Toto je tedy vše, co Vám mohu k dané věci sdělit.
S pozdravem
Mattes
JUDr. Kamil Mattes, advokát
tel.: 776636647

internet: www.akmattes.cz

Dne 29.1.2016v 9:05 Pavel Vybíral napsal(a):
Dobrý den pane doktore,
stále nemám od Vás žádanou rekapitulaci. Vaše jednání je jakoby nebylo
Znovu prosím výslovně odpovězte Ano anebo Ne, anebo sdělte, že celý obsah bodů 1. až
3. této zprávy souhlasně potvrzujete, takto:
1. Obec Tetčice se se mnou podle stavu zákona a podle stavu věcí nevypořádá za můj
nutný zásah ve věci zřízení parkoviště před budovou Obecního úřadu a úpravy
křižovatek u obecního úřadu a na ulici Neslovická, tedy že mně za tuto moji činnost a
zásluhu, za provedené práce, Obec Tetčice nezaplatí požadovanou nezbytnou částku
ve výši 10.000,-Kč, podle faktury č.1/12/2015 ze dne 28.1.2015, a že tak neučiní ani
na základě jiného vztahu, jakým může být samostatné uznání za jinak nedosažitelný a
významný hmotný přínos pro obec, dohoda neodporující zákonu anebo narovnání,
vše dle ust. obč. zák. a souv. ust. zákona,
2. že toto stanovisko Obce Tetčice je nyní a i do budoucna neměnné, a
3. že toto stanovisko Obce Tetčice je konečné.
Pro revizi Vaší práce pro Obe Tetčice prosím ještě písemně potvrďte, že jste se jako
zástupce Obce Tetčice v této věci dostatečně seznámil s okolnostmi a podstatou věci, a že
jako advokát znáte celou potřebnou legislativu
Jen podotýkám, že uvedené formy vypořádání jsem Po vedení obce také žádal, neúspěšně,
a skončilo to tak fakturou. Samozřejmě, že jsem činnost a vypořádání provedl a žádám jako
občan, občan Obce Tetčice, a moje živnost s tím měla spojitost jen formální a nepodstatnou.
Povinnost vypořádat se by byla iv případě, že bych práce objednal, tedy forma nemá na nic
vliv
Prosím o velmi rychlé jednání
Ve věci jednáte rukou společnou a nerozdílnou, tedy totéž žádám přímo i Po Obci Tetčice,
které tuto zprávu dávám na vědomí
Děkuji, s pozdravem
lng.Pavel Vybíral
Znalecká kancelář Vybíral
Tetčice, Palackého 17, 664 17
737 121 147, 546 412 941
tztssjy
vybiral.wgz.cz

From: Pavel Vybíral
Sent: Thursday, January 28, 2016 10:30 AM
To: JUDr. Kamil Mattes
Subject: Re: AK Mattes sken dopisu na vědomí
-

Dobrý den pane doktore,
děkuji za plnou moc a
1. nikdo neuráží Vás, urážíte se sám sebe svým projevem např. nevíte, že se musíte
před zahájením jednání vždy nejprve legitimovat + další Vady, vč. poslední této Vaší
zprávy-a
2. prosím konečně sdělte, zda jste o stanovisko Obce Tetčice aktuálně ve Vašem
dnešním dopise ze dne 25.1.2016, vč. této Vaší zprávy konečné a neměnné
—

-

—

Stačí jen odpovědět že jde o stanovisko konečné a neměnné.
Opakuji buďte prosím tak laskav a odpovězte holou větou
—

“...

konečné a neměnné.“

Na vědomí Obec Tetčice
Děkuji, s pozdravem
lng.Pavel Vybíral
Znalecká kancelář Vybíral
Tetčice, Palackého 17, 664 17
737 121 147, 546 412 941
tzt5sjy
vybiral.wgz.cz
From: JUDr. Kamil Mattes
Sent: Thursday, January 28, 2016 9:01 AM
To: Pavel Vybíral
Subject: Re: AK Mattes sken dopisu na vědomí
-

Dobrý den,
stanovisko mého klienta, obce Tetčice, jsem Vám sdělil, jak jsem byl k tomu klientem vyzván.
Jelikož se situace od té doby nijak nezměnila, tak se i stanovisko nijak nezměnilo. Nemám
Vám tedy k věci co doplnit. V příloze zasílám plnou mock právnímu zastupování obce
Tetčice, jak požadujete. Na Vaše další urážky a invenktivy nemám důvod reagovat. Sám jistě
jako podnikatel (živnostník) víte, že když vydáte fakturu tak tato musí být něčím podložená,
pokud není, tak nemůže být oprávněná.
S pozdravem
Mattes
JUDr. Kamil Mattes, advokát
tel.: 776 636 647

Internet: www.akmattes.cz

Dne 28.1.2016 V 8:41 Pavel Vybíral napsal(a):
K Vašemu dnešnímu dopisu ze dne 25.1.2016 pane Mattes toto:
-

-

1. opakuji nejprve se legitimujte k jednání sám doložte dokument, na základě
kterého za Obec Tetčice chcete jednat,
2. neobtěžujte ~poštou“ a posílejte mně zprávy, pokud chcete se mnou jednat, na el.
adresu, jinak je nebudu již přijímat
-

—

V jiném případě Jen drze obtěžujete a nemohu brát Vaše projevy vážně a nebudu k nim
přihlížet, bude to jakoby dlužník nekonal, žaloba bude k tíži žalovaného
Výslovně nejprve splňte žádané doplnění— dopište to ke každému bodu co jsem Vám
poslal třeba modře, červeně,
hlavně výslovně ke každému bodu
—

...‚

Na vědomí Obec Tetčice
Děkuji, s pozdravem
Ing.Pavel Vybíral
Znalecká kancelář Vybíral
Tetčice, Palackého 17, 664 17
737 121 147, 546 412 941
tzt5sjy
vybiral.wgz.cz
Původní zpráva
From: JUDr. Kamil Mattes
Sent: Tuesday, January 26, 2016 5:42 PM
To: vybiral.smlouvy@email.cz ; Starosta obce Tetčice
Subject: AK Mattes sken dopisu na vědomí
-

Dobrý den,
v příloze zasílám naskenovaný dopis, který jsem dával do pošty a zasílám
na Vaší adresu. Jedná se o reakci na Vámi vydanou fakturu pro obec Tetčice.
S pozdravem
Mattes

JUDr. Kamíl Mattes, advokát
tel.: 776636647
Internet: www.akmattes.cz

