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Obec Vlachovice 

Město Slavičín 

Obec Haluzice 

Obec Lipová 

 

 

 

Vážený pane starosto,  

 

v návaznosti na dnešní jednání na OÚ Vlachovice - Vrbětice si Vám dovoluji zaslat návrh plné moci 

pro poskytování právního poradenství za účelem dosažení adekvátního odškodnění za výbuchy 

v areálu s výbuchem muničních skladů č. 16 a č. 12 ze dne 16.10.2014, resp. 4.12.2014, 

nacházejících se v areálu obce Vlachovice, části Vrbětice. 

 

Za tímto účelem navrhuji vyvolat jednání zejména s ministrem vnitra, ministrem obrany a 

ministryní financí, dále hejtmanem Zlínského kraje a příp. s premiérem Vlády ČR, které bych 

k jednání oslovil. Dané kroky bych koordinoval s advokátem, jehož jste si zvolili k vznesení nároků. 

 

Nabyl jsem přesvědčení, že Váš společný návrh, abych osobně pomohl vymoci obcím a jejím 

občanům, příp. dotčeným vlastníkům adekvátní odškodnění, má vhodně doplnit dosud provedené 

právní kroky. Pokládám za obezřetné předejít případným námitkám, že já osobně danou kauzu chci 

využít k osobnímu zviditelnění, proto je vhodné jasně deklarovat, že jde o standardní službu, kterou 

poskytuji jako advokát. Proto si Vám dovoluji navrhnout, že na úhradu poskytování těchto právních 

služeb bych vystavil následně po vašem odsouhlasení faktury v následujícím poměru: 

 

Obec Vlachovice  10.000,- Kč  Obec Haluzice 2.000,- Kč 

Město Slavičín  10.000,- Kč  Obec Lipová  2.000,- Kč 

 

Žádné další částky bych nefakturoval. Pouze v případě úspěchu ve věci bych si dovolil Vás oslovit 

s návrhem na tzv. success fee (podíl na úspěchu na věci). Buďte si však jisti, vážení páni starostové, 

že mým hlavním cílem je pomoci dotčeným obcím a jejich občanům. Mé osobní ohodnocení není pro 

mne ani zdaleka podstatné. Na věc bych vyčlenil své dva spolupracovníky z právní poradny SMS ČR, 

kteří mají dostatek zkušeností s poskytováním právního poradenství samosprávám.  

 

Zůstávám s pozdravy 

JUDr. Stanislav  P o l č á k, v.r. 

              advokát 
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