
KRAJSKY SOUD
V PR AZE

3;;. 16 -Ú9. 2sl0

Nad olšinami 24451 2.7 ' 100 00 Praha 10, CR zapsaný u ČaK pod ev.Č' 5648
s pozastaveným výkonem advokacie ke stíŽností Ing. J. P.z ČSSD představe'-.'iu"- ČAK.

JUDr. Zdeněk A|tner advokát

Kominárska 2,4, 839 04 Bratislava 32' SR zapsaný u SAK pod e\.Č' 07bo

7 , Krajský soud v Praze
Nám.Kinských 5
150 75 Praha 5 - Smíchov

naše zn.: ert / íí Dg1g1',,
V praze dne 16.9.2010

Ža|obce: JUDr.Jiří Pulz, sKP OSAN, o.p. v likvidaci, U Cikánky 909115,1555 00 Praha 5
Zastoupen : JUDr.Eva Pu|zová, advokát, sídlem tamtéž

ŽaIovaný:

soudem nařízeném
do doby nařízenólro

Ke sp.m.36 C2Il201

JUDr' Zdeněk Altner, Klidná 69 
' 
252 26 Třebotov, okr.Praha západ,

adresa pro doručovríní Nad olšinami 27 ' I00 00 Praha 10

o ochranu osobnosti

Sdělení soudu.

V době pobytu žalovaného v zahraničí bylo <io poštovní scirránky jeho advokátní
kanceláře v Praze doručeno předvolání zdej šího soudu sp.zn. 36C 21l2o1o ze 

'dne 
13.9.2010,

kterým soud ve shora označené věci nařídil jednání na 2O.9.2O1O. K doručenému předvolání
soudu zdvořile sdé|uji.

JUDr.Zdeněk Altner nepoužívá od r.200O mobilní telefon, ani telefon své advokátní
kanceláře z důvodů, o kterých informují média veřejnost nejméně již od t'2OO7. od doby
protiprávního zadržení r-ra hranicích Policií ČR nepouŽír'á při občainých návštěvách České
republiky ani veřejné telefonní automaty. MíSto pobytu l-repravidelrrě ,iřídá n to i v zaluaničí.
Místo pob1tu mi nesděluje' Mohu proto na několika nrístech nechat vzkaz, aby se se mnou
spojil, jakmile to bude pro něj moŽné.

Předvolání soudu bylo doručeno v natoljk krátké době před
termínem jednání, Že nemohu soudu zaručit, že stačílr,r Žalovaného
jednání soudu o doručení předvolání uvědomit.

V každém případě mohu soud ujistit, Že jakmile se mi podaří JUDr.Zdeňka Altnera o
předvolání soudu zpravit, bude bez zbytečného odkladu vůči soudu reasovat.

Za AK JUDr.Zdeňka Altnera
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