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Pozemcích a pod nimi. Zároveň od té doby pľoběhla celá řada jednání a konzultací s dotčenými oľgány
a institucemi.

Přes vše qýše uvedené a zprocesní opatľnosti tímto CwI Smíchov s odkazem na ustanovení $ 11
odst. 1) zákona ć. 2,s4/2oo1 sb., o vodách znovu oznamuie správnímu orgánu, že se stal
vlastníkem Pozemků a současně na nich umístěných iímacích vrtli. Podrobnosti a odkazy na

rozhodující dokumenty dokládající vlastnicWí jímacích vrtů jsou shrnuý v následujícím článku III.

Důkaz: - vypis z listu vlastnictví ć,.I4L99, k.ú' Smíchov

Vlastnictví pozemkri a iímacích vrtů

Zkolaudačního ľozhodnutí odboru qýstavby pražského magistľátu čj. MHMP-6I64B/ł5, VYs/3 -

2116/95/To/Yšze dne27.7.1995, dle názoru CWI Smíchov jasně wp|ý,vá,Že,,GravitačnÍ přĺvaděč,,se

skládá z několika děl, neboť kolaudační rozhodnutí je vydáno ve vztahu ,,k dokončené stavbě

vo dohospo d dřsltvch obj ektů" ĺ'

Dle qýroku kolaudačnÍho rozhodnutí se jedná o:

a) ,,III.B 53-11 gľavitační přivaděč", a

b) ''III.B 53-12 iímacívrĘ/',

přičemž v odůvodnění se dále mluví qýslovně o torn, žebylry dokončeny dva obiekty, a to:

a) gľavitační přivaděč s celkovou délkou skutečného pľovedení přivaděče 1262,0bm,

b) 10 kusů iímacĺch vľtů na Smíchově (umístěných na Pozemcíchl. z nichž ie iímána voda
nľo gľavitační přivaděč.

Z dokumentace k Pozemkům a jímacÍm vľtům, kterou má CWI Smíchov k dĺspozicĺ dále jednoznačně

vyplývá, že vlastníkem iímacích vľtů umístěných na Pozemcích byla před pľodeiem Pozemků cWI
Smíchov společnost Inžen]ŕring dopravních staveb a.s.. se sídlem se sídlem Na Moráni 360/3,128 00

Praha 2 - Nové Město, lčo: ooĺ 94?'60. Tato společnostvroce 2007 změnila svou obchodní Íirmu na

IDS Praha a.s' a jde o společnost, která CWI Smíchov prodala přeđmětné PozemĘ včetně na nich

umístěných jímacích vľtů.

I 
obdobně např. ,,Technĺcká zpľáva * obiekt: IIIB-53-12 |ÍmacÍ vľty'' vytvořená státnĺm podnikem Metroprojekt v roce 1990 dokládá, že se

vždy iednalo o vĺce dě|'

It[
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povolení k nakládání s pozemnímĺ vođami ćj. oDŻlz16\4-07 /B-2o07/kuchm ze dne 7.bÍezna

2007

ľv.

proto správní úřad. aby vsouladu sustanovením 6 27 odst. 1 aJ zákona č. 500/2004 Sb.. správního

řádu. ve spolení sustanovením 6125 odst. 1) a 4) stavebního zákona č. 183/2006 Sb.. nadále vtomto

|osef Březina, advokát v plné moci

Na vědomí:

1. Dopľavní podnĺkhl. m. Pľahy, a.s., SokolovskázI7 /42, Pľaha 9

2. Magistrát hl. města Prahy, odbor krizového řízení RED MHMP, Náměstí Franze Kafky 1, 110 00

Praha 1

Doporučeně
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