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Vážený pane Razima,

je šokující a zarážející jakým ubohým způsobem jste přišli na to, že jsme pumpaři, kteří nabízejí nekvalitní benzín. Porovnáním dvou seznamů vylákáných Vámi na ČOI . Oba získáné seznamy jste porovnali
a tím si myslíte, že jste vytvořili soupis špatných pumpařů !!!!!! Jak o někom můžete napsat, že je špatný
pumpař a prodává nekvalitní benzín, kdy podle ČOI v žádném případě neprodívíme nekvalitní benzin, ani
naftu. Přikládám Vám otištěný seznam čerpacích stanic v časopise BLESK z roku 2009, kde ČOI uvedla
čerpací stanice, které prošli její kontrolou v roce 2009 a měla vše vpořádku dle zákona. Na rozdíl od Vás
si BLESK sehnal pravdivé informace a vytiskl seznam čerpacích stanic, kde je i moje čerpací stanice
Holešov - Dobrotice - Miloš Bakeš - GABI, ale podle Vašeho seznamu, který jste si sami vytvořili, stejná
čerpací stanice v Holešově¨- - Dobroticích - Miloš Bakeš - GABI nabízí nekvalitní benzín.
Kde máte relevantní důkaz a potvrzení od ČOI, že prodáváme nekvalitní benzín. Dále Vás musím
upozornit na skutečnost, že jsme za deset let provozování dvou čerpacích stanic, měli mnoho kontrol z
ČOI a jen v jednom případě jsme nevyšli s naftou díky nižšímu bodu vzplanutí proti normě, a to jen díky
dopravcům pohonných hmot. Píšete, že máte radost, že jste tentokrát vyzráli nad úředním šimlem a mohli
jste dát seznam k dispozici veřejnosti, ale na to podstatné, jste v této histerii zapomněli, že si máte tyto
skutečnosti prověřit a též se nejdříve domluvit se samotnými pumpaři. Dále Vás vůbec nezajímají Ti, kteří
už dvacet let prodávájí ten nekvalitní benzín a naftu, jsou to stojany ve všech zemědělských družstev,
statcích, ve dvorech, v bývalých ČSAD a u soukromých přepravců. Jim nikdo nekntroluje, zda-li mají
vpořádku rekuperaci a spoustu každoročně nákladných revizií na jejich zařízeních. Dále jste zapomněli,
že se ve Vašem seznamu neobjevili jména nadnárodních společností a čerpacích stanic, kteří vlastní více
jak dvacet čerpacích stanic. Jak je možné, že z těchto subjektů, kterých je minimálně 2 500 až 3 000,
se neobjevilo ani jedno jméno ? To jsou tak vzorní nebo si to spíše umí zařídit ? Vy jste zase jenom
ublížili drobnému střednímu podnikateli. Ze sedmdesáti čerpacích stanic ve Vašem seznamu mělo
minimálně 90 procent stejný problém technického rázu jako já a určitě nikdo z nich neprodává nekvalitní
benzín a naftu. Příště než někoho veřejně obviníte, tak si sežeňte pravdivé informace. Proto Vás žádám
a i za ostatní, kteří jsou poctivými podnikateli, abyste vše uvedli v těch médiích, kde jste nás poškodili,
na pravou míru. Já požaduji jmenovitě, abyste uvedli, že neprodávám žádný nekvalitní benzín, ani naftu.
Důkazem je též i to, že za deset let podnikání jsme neměli jednu stížnost na nekvalitní pohonné hmoty.
Doufám, že se mi k tomuto dopisu vyjádříte a zařídíte v co nejkratší době nápravu, aby nám nevznikaly
ztráty díky neprávem rozzlobeným zákazníkům.
Pokud neučiníte nápravu, budu se domáhat svých práv jinou cestou.
Jedná se o čerpací stanici Miloš Bakeš - GABI v Dobrotcích u Holešova a MB Skuteč s.r.o. Rozhovice.

S pozdravem

Miloš Bakeš
jednatel
MB Skuteč s.r.o
V případě nejasností volejte 724 404 621, 469 351 214
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