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V Českých Budějovicích máme také napojení na firmu NAVATYP a.s.. Tehdejší primátor Tetter
s touto firmou vyjednal obchod za dvacet milionů ročně. Jihočeskou parkovací s.r.o.. (článek o
Navatypu, radním Tetterovi a Jihočeské parkovací najdete zde:
http://www.nejlepsipizzavemeste.cz/cb/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Ite
mid=133)

Topolánkův nový byt patří dceři muže, jenž zbohatl na veřejných zakázkách

Mirek Topolánek, Peter Kuchár, spolumajitel Navatypu, a Lucie Talmanová letos v září.

Když se zeptáte Mirka Topolánka, jak si vybral svůj nový byt v Praze na Starém Městě, odpoví,
že anonymně přes realitní kancelář. A že neprozradí, komu byt ve skutečnosti patří. Majitelkou
bytu přitom není ledajaká bytná. Je to dcera majitele firmy Navatyp, který kdysi na kontaktech s
politiky ODS vydělal jmění.

Jmenuje se Romana Navrátilová. Jejímu zemřelému otci Richardu Navrátilovi patřila vlivná
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stavební firma Navatyp, která spravuje výraznou část majetku města Prahy a dostává od něj
zakázky za stovky milionů.Praha 1 přes Navatyp prodávala i dům, kde dnes Topolánek žije.

Náhody se samozřejmě dějí. Topolánek si svůj více než stometrový byt mohl klidně vybrat přes
agenturu a nemusel vědět, komu patří.

Způsob, jakým majitele bytu tají, však budí podezření, zda je vše opravdu jen shoda okolností.
Tedy zda je smlouva mezi Navrátilovou a expremiérem obyčejným vztahem pronajímatele a
nájemníka.

Jaká je historie bytu v ulici V Kolkovně v centru Prahy? Tehdy devatenáctiletá Navrátilová ho
koupila v srpnu 2007 za 8,5 milionu korun. Podle sousedů tu však nikdy nebydlela. Jen pár
měsíců předtím se do nedalekého domu v Dušní ulici nastěhoval tehdejší premiér Mirek
Topolánek. Bydlela zde totiž jeho partnerka Lucie Talmanová. Rok poté si v domě V Kolkovně
koupil byt i Topolánkův známý Petr Šikoš.

Schůzka s šéfem Navatypu

Letos v září zachytil fotoreportér týdeníku Šíp plus Topolánka s Talmanovou na schůzce se
spolumajitelem firmy Navatyp Peterem Kuchárem. Když se ho novináři ptali, co s Kuchárem
řešil, prohlásil, že šlo o náhodné setkání.

Tehdy to nikoho příliš nezajímalo. Topolánek totiž neměl s firmou Navatyp oficiálně co do
činění.

Jen o pár týdnů později se situace změnila. Topolánek si postěžoval, že magistrát vedený jeho
rivalem Pavlem Bémem neprodloužil jeho partnerce nájemní smlouvu na byt. "Moji
soukmenovci z magistrátu neprodloužili Lucii Talmanové desetiletou nájemní smlouvu a my
jsme byli nuceni hledat nový pronájem," říkal Topolánek.
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Pracovníci bytového odboru tehdy nechápali, proč se Topolánek zlobí. Šéf odboru Vladislav
Dykast řekl, že město nikoho z bytu vystěhovat nechce, naopak je ochotné nájemníkům, kterým
končí smlouva, prodloužit bydlení o tři roky. Topolánek se přesto rozhodl pro dražší bydlení v
sousedství.

A nastěhoval se do bytu Romany Navrátilové, dcery zemřelého majitele Navatypu. "Byt jsme
našli přes agenturu, nájem je výrazně vyšší," řekl Topolánek. Tržní nájem v této oblasti se
pohybuje kolem 25 tisíc za podobný byt.

Nebyl to právě byt V Kolkovně, o němž se Topolánek s Talmanovou bavili na zářijové schůzce s
šéfem Navatypu Kuchárem? Šéf ODS mlčí. Na otázky týkající se jeho nájmu včera odmítl
odpovědět.

Majitelka bytu Romana Navrátilová se chová ještě tajemněji. MF DNES se ji v posledních dvou
týdnech pokusila oslovit třikrát. Poprvé zvedla telefon její sestra Adéla. "Je to nesmysl,"
odpověděla na otázku, zda její sestra pronajímá byt Topolánkovi.

V dalších dvou případech se pak do sluchátka ozvala žena, jež se odmítla představit. Řekla jen,
že Romana Navrátilová není doma. A na otázku, zda je náhoda, že Topolánek bydlí v bytě
patřícím dceři zemřelého majitele Navatypu, odpověděla: "Vy toho víte víc, než říkáte."

A Kuchár tvrdí: "Je to vše jen shoda okolností."

Navatyp a pražská ODS

Pravda je, že Navatyp bývá spojován především s pražskou ODS, s níž má Topolánek
dlouhodobé spory. S jejími šéfy se však dobře zná jeho partnerka Lucie Talmanová.

Obchody firmy Navatyp s magistrátem byly často prospěšné pro obě strany. Navatyp získával
lukrativní zakázky a pražští radní byty. Před sedmi lety například upozornil týdeník Respekt na
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to, že si ve Špindlerově Mlýně, v domě postaveném Navatypem, pořídili lacino apartmány radní
Rudolf Blažek a Filip Dvořák.

Firmy se po Navrátilově smrti ujal právě Kuchár. Kdo jsou většinoví majitelé Navatypu, nechce
prozradit. Spekuluje se o lobbistech Romanu Janouškovi a Tomáši Hrdličkovi.

Navatyp se snaží získat vliv i mimo hlavní město. Bylo to vidět naposledy loni, kdy
místopředseda strany David Vodrážka navrhoval, aby se sídlo nejvyššího vedení ODS
přestěhovalo do budovy Navatypu.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/topolankuv-novy-byt-patri-dceri-muze-jenz-zbohatl-na-verejnych-z
akazkach-1r0-/domaci.aspx?c=A091222_215101_domaci_abr
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