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Věc: Nlrbídka snolečnosli CWI SmÍchov .ę.r.o. ne uzavření Tľllistrannó ĺlohodv mczi MHMP.
DPP a CWI Smichov ohledně renlizace nľoiektu Revitnlialce Nńrlrgžni ulice v Prłze - Smĺchov
a Yvřcšclli ntnietkorí'ch rzt:lhů ohlcďně vorlnich ďěl
Y áŹená paní pri mátoľko,

obracím se na Vás jménem společnosti cwl Smíchov s.r.o., se sídlem Archeologická2256ll.,l55

00

Praha 5 _ Stodůlky, Ico:0384l626,vnilvaznosti na naše předchozí osobníjednání ve věci vyřeŠení

NńdraŽní ulice a přilehlých prostor", jež se ýká i pozemků
'.Revitalizace
v katastrálním ťrz-emí Ęmíchov, vlastněných našíspolečností, jakoŽ iohledně záměru našíspoleěnosti
situace ohledně z.áměru

vybudovat na našich pozemcích projekt Polyfunkčníhocentra Srnichov. Uvedené dále souvisí s dosud

existujícístavební uzávěrou ,,VRÚ Smíchov- jih", jež se doýká i našich pozemků, a dále souvisĺ
s otázkou definitivniho vyřešení vlastnictví vodních děl - jĺmacích vrtů a gravitačníhopřivaděče,
nacházejících se na a pod našimi pozemky.

Úvodem bych rád uvedt, že si vetmi váiíme Vašeho přístupu a projevené snahy o vyřešení vzniklé a
dlouhodobe situace způsobem, jenž by umožnil všem zúčastněnýmstranám dosáhnout svých cílůpří
respektováni opnĺvněných práv a zájmů ostatních stran.

Za účelemnalezenĺ shody na mimosoudním řešení za účastivśechklíčovýchzúčastněných partneľů-

tj'

Prahy, našíspolečnosti i Dopravního podniku hlavního města Prahy, jsme připravilĺ návrh

Trojstranné dohody, jehoŹ současnéznění, reflektujíci dosavadní připomínky ostatních stran,
přikládáme v příloze tohoto dopisu.

Základní smyst a účelnavrŽené Trojstranné dohody tze charakterizovat následovně:

a)

pro Prahu uzavření a naplnéníTrojstranné dohody přinese zejména:

9r

.

uHlĺŔovÁ

CWI Smíchov s.r.o.

a.

umoŽnění realizace pľojektu Revitalizace a rozšířeni tělesa Nádľažníulice,

b-

vyřéŠenímajetkoprávních vztahů kjímacímvrtům formou práva rozhodnou! zda po

splnění sjednaných podmínek budou části pozemků, na nichŽ jsou jímacívrty
umístěny, ze strany

CWI Smíchov bezplatně pŕevedeny na

Íněsto

či na DPP, čímŽ

bude definitivně vyřešena i otázka vlastnictví vodních děl.

c,

zajištěnípřĺstupu k ochraně

a

dosud zcela zanedbávané údrżbě vrtů a zároveň

stanovení ochranných pásem v dohodnutém rozsahu k těmto vodním dílům
a dále se
zbýuatotázkou, zda se můžepotenciálnějednat o vodní zdroj hodný zvláštní
ochrany,

přičemžna druhou stľanu Dohoda zakláĺdä na straně města pouze zÄvazek
rozhodnout
o odstranění nebo udělení výjimky ze stávající stavební uzávěry
@ź jiż měla být
dávno zľušena, nebot'podmínky pro její zíizenípominuly) a dále závazek postupovat
v dobľévíře ve vztahu k ostatním stranám.

b)

pro naši společnost Dohoda přináší odstranění stavební uzávěry a konečně
taktéžmožnost

realizovat na našĺchpozemcích Projekt Polyfunkčního centľa Smíchov při dodržení

standardního úředního a povolovacího postupu.

c)

pro DPP pak Dohoda přĺnášízejména definitivní vyřešení majetkoprávních
vztahů k jímacím
vrtům a dále pak okamžitou azdarma znaší strany poskytnutou možnost přístupu
knĺm za
jejich
účelem
údržbya provozování a vneposlední řadě umoŽní irealizovat projekt rozšíření
tramvajové t9ďě v dané lokalitě.

Jsem přesvědčen, že se jedná o nabídku pro město ipro jeho občany nanejýš výhodnou' jeźzároveřl
umožňuje i našíspolečnosti realizovat projekt na našich pozemcích. Pro úplnost pak
dodávĺĺm, Že je
jednoznačně a odborně kompetentními subjekty ověřeno, że
ĺealizace našeho projektu stávající vodní

díla neohľozi. Za timto účęlempředkládám v přÍtoze tohoto dopisu taktéžhydrogeologické posudky
našeho projekttl ve vztahu k dané lokalitě a vodním dílům.

Tuto nabídku činímsvědomím, že nebyt Vašeho zäjmu a pozoľnosti věnované této kauze,
museli
bychom se nadále zabývat obranou před řadou protiprávních či obstľukčníchkroků ze
strany někteých
jednotlivců z řad pracovníků Městské části Praha 5 a bohuźel i
z Magistrátu hlavního města Prahy a
DPP, a ceIou věc řešit zdlouhavou, avšak nezbytnou, soudní cestou. Nelze nezmínit,
Že tuto záležitost

nikdo odpovědný neřešil po dobu přinejmenším od kolaudace vodních děl
Pravděpodobně pnĺvě skutečnost, Že jsme, z vlastní iniciativy

a na

v

roce

l995.

vlastní náklady, začali tuto

záleŹitost na podzint roku 2015 řešit, se vdůsledku paradoxně obrátita protí naší
společnosti, nebot'
naše snaha věc vyŕešit standardnĺm úřednĺm a zĺĺkonným postupem obnažíla
stav, kdy se o vodní

díta

.1

CWI Smícbov s.r.o.
ani fakticky aniprávně nikdo nestaral. Navíc jsme přesvědčenio tom,
že naše spoleěnost se nabytím
pozemků stala i vlastníkem na nich a pod nimi umístěných
vodních dět' nebot' jejich prokázaným
dosavadním vlastníkem byta spolďnost lDS Praha' a.s' Tuto skutečnost
dokládají i všechny relevantní
dokumenĘ (kolaudačnírozhodnutí, rozhodnut o odběru technické vody, studie
atd.). DPP navíc přes

několik výzev ż:ádný dokument či argument' proč by vodnídíIaměla býtjeho,
nepředloŽil.

Po zväiení celé situace, a pfudevšímdíky Vašĺangażovanosti
v dané věci, předkládám tuto nabídku na

uzavření Trojstranné dohody a vyřešení celé zÁleżitosti cestou
dohody a spolupráce zúčastněných
Stran.

Věŕím, že naše nabĺdka je koľektnĺ,tľansparcntní a pľo Prahu
ýhodná, neboť umozní rozvoj této

zanedbané lokality, napraví historické problémy a vyřeší
hrozící vtasÍrické spory ohledné vodnĺch dět
zpúsobem, jenŽ Prahu i její oběany nezatlźia minimalizuje potřebné
náklady na straně města.

Pľo úplnost dodávám, že iato nabídka na uzavření Trojstranné
dohodyje časově omezená do 30. zóří
20l8, a je zĺrcveň zalożena na předpoktadu, že vůčinašíspoteěnosti jíž
nebudou

činěny ze strany

města nestandardní ói pľotiprávni kĺoky.

V případě

Ąmu či potfuby

infoľmace, jsem k

předlożenou Nabídku projednat

dispĺíłci.

S pozdravem,

f#;',#ĺľi:ił'
IČ,
Ing. Radek Menšĺk, jednatel

oiiifr;;

CWt Smíchov s.ľ.o.

Přílohy:

návrh TĘstranné dohody,
hydrogeo logické posudky

(3

x)

@

či doplnit

relevantní skuteěnosti

a

INAVRH KONCEPTU TROJSTRANNE DOHODY]

NíŽe uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

L'

CWI Smíchov s.ľ.o.' se sídlem Archeologická2256ll,

2.

Hlavní město Pľaha, se sídlem Mańánské náměstí 2,Praha
zastoupena [*] (dále jako ,,HMP")

3.

Dopľavní podnik hl. m. Pľahy, akciová společnost se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22
Praha9,lČo: ooooss86, zastoupena Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing.
Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva (dále jako,,DPP");

155 00 Praha 5

_

Stodůlky, IČo:

03841626, zastoupena Ing. Radkem Menšíkem' jednatelem (dále jako,,CWI");

(cwl' HMP, DPP

1,

PSČ: ll0 0l, IČ0:0006458l,

dále společně označovány jako "Strany'' nebo jednotlivě jako "Stľana'')

tuto

TROJSTRANNOU DOHODU
(dále

I.

jako,'Dohoda")

vÝcllozl sTAv

Vzhledem k tomu, že:

(a) CWI

je vlastníkem souboru

nemovitostí, pozemků

a

staveb, v oblasti Nádražní ulice a

Smíchovského ÁádraŽi, nacházejícich se v katastrálním územíSmíchov a zapsaných na LV
ě.14199, přičemž CWI vytvořilo projektovou dokumentaci pro ýstavbu Polyfunkčního centra
Smíchov na těchto pozemcích a CWI pľohlašuje, že zttměr a pľojektová dokumentace byla
s kladným ýsledkem projednána s odboľem územního ľozvoje, s odborem památkové péče
HMP a s Institutem plánovaní a ľozvoje HMP (dále jako "Pľojekt cwl"). Yizualizace Projektu
CWI tvoří přílohu č. l této Dohody;

(b) Městská část Praha 5 iniciovala projekt revita|izace daného úseku NádraŽní ulice (dále jako
,,Revitalĺzace") a DPP etapově provádí rekonstľukci tramvajové tratě Nádražní- Na Zlíchově
(dále jako ,,Rekonstrukce TT"), přičemžCWI se po nabytí vlastnictví k těmto pozemkům
k těmto iniciativám připojila;
(c) součástía klíčoqýmpředpokladem Revitalizace je [odstľanění/udělení ýjimky] stávající
stavební uzávěry,,VRÚ Smíchov jih" ve vztahu kpozemkům vrámci plánu Revitalizace a
Projektu CWI, přičemŽ d|e nźľoľuCWI pľo tuto stavební uzívěľu již před časem pominuly
zákonné důvody;
a Městská část Praha 5 jsou ľámcově dohodnuty na rozsahu Revitalizace a rozšíření
tělesa Nádľažníulice s tím, Že potvrzují, že toto ľozšířeníbude vyŽadovat převedení části
pozemků vlastněných CWI do vlastnictví HMP dle plánu obsaženého v příloze č. 2 této Dohody,
a to směnou za jiné pozemky či odkupem Za cenu stanovenou na zélkladě znaleckého posudku

(d) CwI' HMP

jako v čase a místě obvyklou;

(e) na některých pozemcích vlastněných CWI, a to jmenovitě na pozemcích parc. č,. 664, 66813 a
66914 (dálejen ,'Předmětné pozemky"), se nacházejí jímací vľty, o nichŽ DPP prohlašuje, že
jsou jeho vlastnictvím, zatímco CWI prohlašuje, že v souladu s kolaudaěním rozhodnutím a
dalšími dokumenty je vlastníkem jímacích vrtů vlastník Předmětných pozemků, tj. CWI (dále
jako ,,JímacívľĘ"). Jejich zakľeslení včetně jejich dohodnutého ochranného pásma je
obsaŽeno v Příloze č. 3 této Dohody;
(f) JímacívĘ jsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím účelověuľčenyk využitív souvislosti
s vodním dílem ,,Gravitačnípřivaděč vody pro ZTC3"

,

jenŽ je umístěno hluboko pod povrchem

v délce cca 7Ż00 bm od stanice metľa Radlická až na Předmětné pozemky, přičemŽ voda
získźlvanáz tohoto přivaděče je vyuŽívána DPP pľo účelytechnického centra při trase B metľa

nesoucího omačeníZTC3. Kolaudačnírozhodnutí odboru ýstavby MHMP čj. MHMP61648195, VYS/3 -2116l95lToNš ze dne 27.7. 1995 tvoří Přílohu č. 4 této Dohody;
(g) s ohledem na současnou funkci i možný potenciální ýznam zźiohliho vodního zdroje
tvořeného zvodnatělou vrstvou pod Předmětnými pozemky, zčásti čeľpanéhoJímacími vrty, a
zajištění jeho funkce a ochrany;
se Strany dohodly tak, jak je dále sjednáno v této Dohodě.

il.
l.

ľŘBoľĺĚľDoHoDY
Strany se zavazují v dobré víře spolupľacovat a poskýovat si vzíjemnou součinnost zejména
za účelem:

a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

2.

odstľaněníanebo udělení ýjimky ze stávajicí stavební uzávěry,
zajištění a dokončení[odkupu/směny] čĺĺstipozemků dle Přílohy č.2mezi CWI a HMP,

vydání územníhorozhodnutí umoäujícíhoMěstské črásti Praha 5 a HMP provést
realizaci Revitalizace, jakož i Projektu CWI realizovaného CWI na jeho pozemcích,
ziskéní pľavomocných stavebních povolení umožňujícíchMěstské části Pľaha 5 spolu
s HMP,realizaci pľojektu Revitalizace, DPP realizaci Rekonstľukce TT a CWI rea|izaci
Projektu CWI,
pľovedení Revitalizace, Rekonstrukce TT a Projektu C'wI'
dosaženípravomocného kolaudačníhoľozhodnutí ve vztahu k Revitalizaci,
Rekonstrukci TT a Pľojektu CwI,
zajištění provozu' údržbya ochĺany Jímacích vrtů po dobu trvání této Dohody.

Pro odstranění pochybností Stľany potvrzují, že tato Dohoda nenahrazuje ani nepředstavuje
souhlasy Stran pľo účelyúzemníhoa stavebního řízeníve vztahu k Revitalizaci, Rekonstrukci
TT a Projektu CwI' Strany budou v těchto řízeních vzájemně jednat v dobré víře a v souladu
s touto Dohodou.

III.

ZAVAZKY STRAN

HMP

se zavazvje vydat ľozhodnutío odstranění anebo o /udělení výjimky ze stávajici stavební

uzźlvěry,'VRÚ Smíchov jih" ve vztahu k pozemktim v rámci plánu Revitalizace Nádražní ulice

a Pľojektu CWI' a to nejpozději do 60 dnů ode podpisu této Dohody.

2.

CWI

se

zavazlje bez náľoku

na úplatu umoŽnit a stľpět ze strany

DPP uŽíváni a údrŽbu Jímacích

vrtů po celou dobu trvání této Dohody a umoŽnit pro tento účelpřístup na Předmětné pozemky.

3.

Stľany se zároveň zavazují se vzájemně informovat a koordinovat jakékoliv kľoky a úkony
vztahující se přímo či nepřímo k Jímacímvľtům,zejména pak jakékoliv úkony ve vodoprávním
či jiném obdobném spľávním řízení.

4.

Strany se zavazují postupovat v dobré víře a ve vzájemné součinnosti v rámci Íízenio mlěně
ďnebo o vydání nového územníhoľozhodnutí a na něj navazujících stavebních povolení,jeŽ by
umožnila realizaci Projektu CWI, Revitalizace a Rekonstrukce TT. HMP se zavazuje vynaloŽit
maximální úsilína dodrŽení zakonných lhůt a pľavidel.

5. CWI

se zavazuje na ýmu HMP po splnění qýše uvedených zźnazktl v odstavcích l ' až 4.
tohoto článku uzavŕit smlouvu o převedení části pozemků vlastněných cWI do vlastnictví HMP
nebo subjektu určenéhoze strany HMP dle plánu obsaženého v přiloze č. 2 této Dohody, a to
směnou za'jiné pozemky či odkupem Za cenu stanovenou nazakladě znaleckého posudkujako
v čase a místě obvyklou.

6.

CWI se zavazuje, že bezplatně převede či daľuje část Předmětných pozemků, na nichŽ jsou
umístěny limací vrý, avšak zapodminky, że:

a.
b.

bude vydán pravomocný kolaudačnísouhlas s Projektem CWI ľealizovaným CWI, a
zároveřl se tak stane nejpozději do 5let ode dne podpisu této Dohody, a ńroveřl

případě zájmu DPP nebo HMP o nabytí v Příloze č. 3 specifikované části
Předmětných pozemků odpovídajícídohodnutému ochrannému pásmu se CWI, po
splnění podmínĘ dle bodu a', zavazuje, že tuto část Předmětných pozemků bezplatně
na DPP nebo HMP převede. V takovém případě Stľany budou nejprve v dobľévíře
v

spolupracovat na odpovídajícímrozdělení Předmětných pozemků a teprve po jejich
dokončenémľozdělení dojde kjejich převodu.

Iv.
l.

DALŠÍUsTANovENÍ

Tato Dohoda je uzavřena na dobu neuľčitou s tím, Že nedojde-li k jejímu úplnémusplnění
nejpozději do 6 let ode dne podpisu této Dohody, jekaŽdá ze Stran oprávněna od této Dohody
bez dalšíhoodstoupit.

2.

Strany jsou dále oprávněny od této Dohody odstoupit v případě, kdy bude některá z ostatních
Stľan v prodlení se splněním

sých

zde sjednaných zźxazktl anebo poruší podstatným způsobem

tuto Dohodou' a takové prodlení či poľušeníodpovědná Stľana nenapľaví ani ve lhůtě 60 dnů
ode dne doručenípísemného upozornění na prodlení či porušenísjednaných závazktl.

3.

Pro odstranění pochybností Stľany sjednávají, že dnem odstoupení CWI od této Dohody
pozbývaji platnosti, účinnostiazźryaznosti ujednání obsaŽená v článku III.2 a III.5 této Dohody.

CWI bude následně oprávněna se chovat nadále jako suverénní vlastník Předmětných pozemků
(včetně nároků a préx k Jímacím vľtům, ať jiŽ skutečným dle názoru CWI nebo. domnělým dle
názoru DPP) bez jakýchkoliv smluvních z'źxazktl vůčiostatním Stľanám.

v.
l'
2.

zÁvĚnnčľÁusľłľovpľÍ
Tato Dohoda je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních,znichžkażdáze Stran obdľŽípo

jednom.

Tato Dohoda je platná a účinnáđnempodpisu všemi Stľanami, přičemž každá ze Stran
pľohlašuje a potvľzuje, Že před podpisem Dohody byly získĺány všechny souhlasy a obdobné
úkony, kteľé příslušná Strana pro uzavření této Dohody dle sých intemích pravidel či zíkonné
úpravy vyŽaduje.
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" 7.1995

R'o:zřroD}iÍt'TÍ

i

ođborvýstavby lĺagístrátuhlavního ĺtěsta Pra}ry {dáIe jen
MH!,ÍP'!), jakô vođoľrospóaařskýorgán a specĺ-álnÍ sŁavebnÍ úřađ,

l|oV

I

vydává

I

2
fírné Inženýríng đopravnÍcbstaveb a. e , Na Morání 3, Pra.ha
4 zák.č. L38/73 sb., o vorozbođnutÍo koIa uđacĺpođle59ođst.
:đácha 5 82 zák.č'. 5o/7 6 sb., o ÉzemnÍmplánovánÍ a stavebnÍn řásu ,) Ímžse povoluJ e uŽÍváníđokonđür-ve zněnÍ pozđějšÍch
ob je}rtů llI1I.B 53-1]. gravitační
j
vrty, realizovaných v rámcĺ stavby
Ir.B 53-12
k urěenému účelupođIe skutečnéhoproveđenÍstavby.

:

I

I

t

,,,:,, InŽenýrĹng d'opravnÍch staveb ô. S . , Na ![oráni 3 , _Praha z
,'poŽáđalđné3í.3.tÓgs o ko]-auđacĺvýš9 _ uveđenédokoněené
stavby
, iiodiohospođářských objektů -rea1Lzovaných v ráncí stavby ITr-B
', ňétŕa.ľÍntođnernbylo zahájeno řízení.
,

rJ,

ill
,

: :'-.::

t
ü
ü

t
I
I
h

b

o đů v o d n ě n í

':..

.

ov }ĺrĺuP' oznámil zaháj ení řízenÍ đopísemze đ,ne9. 5. j.995
L3o/74 sb,l o státnÍ správě ve
pođIe ustanovení s 14 zák.ě.
vođnÍn hospođářstvÍv úpInénzněnÍ zák.č. 45g/92 Sb. a pođle
zák. č. 50/76 sb., o územrrÍmpJ"ánování a stavebnÍm řádu ' ve znění
a stanovi]. ústnÍ jeđnáníspojené s místnÍm
pozděj šíchpřeđpísů
šetřenÍm na đen16.5.1995.

PođIepotvrzenÍ zástupce DP Metro ze dne 20.6.1995 byIy

všechny půvođnězjíštěnézávađyođstraněny.

Vođohospođářskérozhođnutí'o povo].ení stavby bylo vyđánođne
29,L.]-98L poä ě. j. oxlíz s39L/8'o/Beŕ/uarb/vod, a současně 9608/80'
9897 /8O

,

8? 4O/8A .

Bvlo realĺzováno:

ě. TII 8-53-ł1 orąvitaění příva{řĚ:
ptiváđěěstouzí k zaJtštěnÍ vođypro technícké
ffi
centrum Ťc-3 pro ĺeely chlazení a úprarnr vođy.Na stavenĺštĺPreobielrt

Ädresa:

iásnovka

8

lelefon:

?axt 232 24

(ŕ )24{8 1111

IÖo: 06ł581

1

'12

Bankovnl spojenl:
česká spořĺtelna,

a.s

ulice Ĺyra vy-_Ęľ$o.yána jÍmacíšachŁa
_
strakonícké
_
fa na s]n1chově.u
řiunováńó ńřoĺ í íu- ;;; ;_ ; ľr1 ouuley sä n . ;g65;Ěôpai:'a^5-1_$ą;'' ęk'uĚeěné]*bĺ=ľ-ł',-,.9',1Ę*$€''.-,1Ę*pęi{-]1?,Ť..,Ťe.

Prefa v

jeł?6?ĺo'--Ęłn'

JÍnacÍch wrŁů v prostoru staveniště
u Str ákonĹcłéul-ice, z ni-ebź je jÍ-

aze 5, na

mána vođapro grrav]. taěnÍ přívađéě.

V technÍckých pođrobnostechse ođkazujena projektovou đokus
mentaci skuteěného proveđ'enÍstavby'
něstské ĺnfornatíky
ZaněřenÍ stavby byIo přeđánoInstitutu 660/95.
ěÍsIen
pořađovýn
poď
2.
o.isss}r1.n.Prahy đne
b9"-podstatstavba byla proveđenapođ}9po_voJ-eného projekt9
byl_y splně_
stavby
povoleńÍ
páäňi"řý-vođo}rosioaářsí<ého
ných zněn'
ny,

đíla
Provozovatelem a správcem přeđrnětnéľrovodohospođářského
DopravnÍ pođník[!etro'

pođnikľrr.n.präńy, a.s. '
bude Dói;"'i
Sliaěská 1' .Praha 4.
zá}<onen
Realízovaná stavba je v soulađuse zájny.ghTáłęľĘi.
zájny
đů1eŽĺté
a-jíné
zákonem
ě,'L38/?3 sb., ä vođaoľ^á stavebnÍm
đotěeny'
spoleěirostĺ nebyly
Froto byLo rozhođrtutotakr' Ja}r je vtrlřeđuuvedeno'
PouěenÍ o ođvolánÍ:

se nohou rlěastnÍcířízenÍodvoi'at do
Protí tomuto rozhođnutÍ
u zdejšÍľroođboruk mínisterpoaení'n_
15_tí đnůođeđ; il;.'eeni
v Fraze'

republĺky
prostřeđíčeśľe

=řnl-zĺvotĺrÍho

,ú,ffi
a

nabylo právnÍ noci dlĺey:
Ťoto roźhođnutÍ
2

