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Tiskové prohlášení

spole nosti Wanemi CZ

Redakce TVZ obdržela v pátek 12.9.2008 od spole nosti
Wanemi CZ avizované Tiskové prohlášení. Vzhledem k tomu,
že se na nás obracíte se žádostí o informace, kde si lze uvedený
text p íst, zve ej ujeme prohlášení v celém zn ní. Text byl
do redakce doru en e-mailem 12.9.2008, 12:04.

"TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ SPOLE NOSTI WANEMI CZ a.s.
11. zá í 2008

Odp rci zám ru firmy WANEMI CZ a.s. v minulých dnech ve
své výzv  k referendu o prodeji m stských pozemk  firm
WANEMI CZ a.s. a p i získávání podpis  používali písemné
materiály s názvy „Výzva k referendu“ a „Alarmující odhalení
skute ných dopad  spalovny“.
Vzhledem ke lživému obsahu t chto dokument  byla spole nost
WANEMI CZ a.s. nucena podat na leny p ípravného výboru
referenda trestní oznámení.
A to pro podez ení ze spáchání trestného inu ší ení poplašné
zprávy a pro podez ení ze spáchání trestného inu poškozování
cizích práv na následující osoby :
MUDr. Ji í erný, RNDr. Jaroslav Hajtmar, MUDr. Eliška
Mikovcová, Ing. Otakar Srovnal, MUDr. Václav Svoboda,
MUDr. Anna Svobodová, Pavel Trhal, Ing. arch. Petr Wolf,
Jaroslava Wolna.

Spole nost WANEMI CZ a.s. vyjad uje znepokojení nad lživým
a zavád jícím zp sobem kampan , kterým odp rci získávají
podpisy k podpo e referenda. V íme, že budoucnost ukáže
neopodstatn nost obav zám rn  ší ených kolem naší investice,
stejn  jako skute nost, že zám ru chce z nám neznámých d vod
bránit jen a pouze ur itá skupina ob an .
Stejn  tak v íme, že budoucnost a samotná realizace našich
plán  p esv í obyvatele Záb ehu o výhodnosti projektu pro

sto, je samotné i celý širší region.

Spole nost WANEMI CZ a.s. dále sd luje, že n které osoby,
které se podílejí na p íprav  zám ru, byly v minulosti a v
sou asnosti stále jsou vystavovány r zným anonymním tlak m,

ípadn  jsou o nich anonymn  rozši ovány lži a smyšlenky a  už
osobní i profesní. V poslední dob  se navíc jednalo o
neskrývané finan ní požadavky n kterých odp rc  našeho
zám ru vým nou za zmírn ní i zastavení jejich aktivit v i
našemu zám ru.

Spole nost WANEMI CZ a.s. prohlašuje, že tomuto
nep ípustnému nátlaku v žádném p ípad  nebude podléhat a její
postup p i p íprav  projektu nebude nikdy založen na podpo e
materiálních, politických i jiných osobních cíl  a požadavk
jednotlivých osob.



V p ípad  dotaz  kontaktujte prosím Ing. Petra Vintrochu, 603
221 428."


