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Stavební uzávěra v oblasti Praha - Smíchov Jĺh

Yážený pane náměstku,

dovoluji si Vás oslovit ve věci stavební uzávěry v oblasti Praha - Smíchov Jih, která souvisís celkovou revitalizací ulice Nádražní apři\ehlého okolí'

Dopravní podnik hl' m' Prahy, akciová společnost (dále jen ,,f)PP") připravuje již sedmým ľokemmimořádně potřebnou rekonstrukci tľamvajové trati (dále ,,RTT"; Nadiazní - Na Zlíchově, kterápředstavuje páteřnÍ tratbvé spojení se sídlištěm Barľandov. Důvodem je především velmineuspokojiý technický stav trati, který zatím řešíme systémem lokálních opľav. Tento velmineefektivní, ale v daném případě jediný možný způsob oprav pľoběhl od roku 2007 jižčtyřikľát,
přič'emž se vŽdy jednalo o řadu zásahů po celém nerekonstruovaném úseku. Přes toto úsilí všaknelze vyloučit havárii současné trati, ato zejménapři významnějších změnáchteploty.

Současné prostoľové, zejména pak šířkové, poměľy v Nádražní ulici mezi stanicí metraa Lihovaľem však neumožňují jakékoliv kvalitní dořešení všech dopravně-technický,ch souvislostí.Ačkoliv naše RTT vyvolá další související investice, jako např. dílčí nové chodníky, nástupiště,místní ripľavy vozovky i veřejného osvětlení a přeložky některých inženýrských sítí, tak výsledekRTT bude nutno chápat jen jako dočasný mezi stav.

Následně je potřeba, aby další investor (TSK, oSI MHMP či developeři) pokračoval s celkovourekonstrukcí NádľaŽní ulice, na což ve svém dopise z20. Ťíjna 2016 již upozorňoval starostaměstské části Pľahy 5 pan MUDr. Radek Klíma, a l<Ĺeráje v současné áobě bohuŽel blokovánastavební uzávěrou' V pľaxi by se jednalo např. o rozšíření vozovky a chodníků východním směľem,s tím, Že klíčovou prioritou pro DPP je především možnost dokončit ľekonstrukci, a tím opětumožnit pÍovoz zastávky Čsłn Smíchov. Zv\ášt'důležité je především umístění cyklostezek, kteréje opakovaně naléhavě požad,ováno občanskými aktivitami cyklistických sdružení a spolků.

S oh]edem na výše uvedené souhlasí DPP s Žádostí starosty městské části Praha 5 ohledně zrušenístavební uzávěry.
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V souvislosti s další výstavbou v této oblasti zároveň povaŽuji za vhodné upozornit, že se zde

nachází podzemní stavba vođního díla tzv. gravitačního přivaděče a jímacích vĺtů' jejichž úče]em

je nouzové zásobování vođou obyvatelstva v případě Wize. Tento vodní zdľoj je součástí

připravované slrategie adaptace hlavního města na klimatickou změnu ' Z.drojje svou projek1ovanou

vydatností schopen při nouzové spotřebě zásobovat více jak 600 tisíc obyvatel' Vzhledem

kltĺozbźm, které změna klimatu pľo hJavní město představuje, je nutno zajistit ochĺanu těchto

zdrojůprojeho případné budoucí vodohospodářské využití. Předpokládáse,že se zdľoj nacházína

pozemcich, resp. pod pozemky' parc. č,. 664, 66813 a 669/4 v k.ú. Smíchov, avšak jeho přesná

poloha bude známa po geodetickém zaměřeni, na zźlkladě něhoŽ bude provedena i revize

ochĺanných pásem vodního zdroje. V případě zrušení stavební uzávěry je nutné vzít na tuto

skutečnost ohled' zejménanato że hloubka založení výškových budov zasáhne do vodního zdroje a

existuje ĺeálné,nebezpečíjeho nevľatného zničení nebo významného poškození.

Pevně věřím, že společným úsilím přispějeme k pozitivnímu posunu rozvoje této léta zanedbané

lokality.
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