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Účastníci jednání: viz příloha č. l - prezenční listina

Setkání zahájil vedoucí oddělení kľizového managementu RED MHMP (',RED-KM*)
Mgľ. Danĺel Barták. V jeho úvodu upřesnil roli RED_KM v otŁce vrtů v lokalitě Praha -
Smíchov. RED-KM se nepovažuje za aľbitra v této pľoblematice, nebude aktivně vstupovat
do problému více, než mu přisuzuje právní systém, je ale připraven zabezpečit cyklická setkání
zainteresovaných subjektů. Toto jednání RED_KM zorganizoval na žadost investora a vlastníka
pozemků společnosti CWI Smíchov' s.r.o.' investor přednese prezentaci, poté bude pľostor
pro dotazy, aľgumentaci a diskusi účastníků.
Mgr. Bartĺík také stľučně nastínil motivaci vstupu RED-KM do této pľoblematiky, zmínil
obecnou situaci vzniku dlouhodobého sucha a zźnněr provést audit, jaké jsou v hl. m. Praze
vodní zdroje a jakým způsobem je zachovat. Uvedl, Že jedním z nich je i vodní zdroj, kteý
je tématem dnešního jednání, polemiku nakolik je zdroj kapacitní, zda jde o pitnou vodu apod.,
přenechává odbomíkům, rád by však poukázal na ideu a význam ochľany a zachování všech
vodních zdľojů pro budoucnost.

Mgr. Barták infoľmoval přítomné o pořízení zvukového zćnnamu zjednání, a to pouze pľo
účely zpracovaní zĺpisu.

Následovala obrazová prezentace investora a vlastnĺka pozemků společnosti CWI
Smíchov, g.r.o.' pod názvem ,,Polyfi'mkční areál Smíchov" - Uprava PD se zohledněním
připomínek hydľogeologa ve vazbě na jímací vrty pľo ZTC-3. Pľezentaci provedl
a komentoval Ing. arch. lVĺaľtin Hlaváček z architektonického ateliéru Hlaváček & Partner,
s.ľ.o. - pľojektant a zptacovatel pľojektové dokumentace pľo společnost CWl Smíchov
(prezentace - viz přílohač,.2).

Otázky' argumentace a diskuze k předvedené prezentaci:

Maľtin Slabý, l. zástupce starosty Mč Praha 5: zajímal se o umĺstění / kde se nacházĺ
49 studní o kteľých' hovoří Ing. Jakoubek ve svém znaleckém posudku, upozomil,
že v pľezentaci o tom nebyla Žádná informace. Dále upozornil, že v pľezentaci je poukazováno
na obdobné území (byl ukfuán kolektoľ), ale v žádném území, takto vyznačeném, se nenachŁí
takováto podzemní stavba.

lng. arch. Martin Hlaváček: odpověděl na otázku týkajícĺ se 49 studní zmíněných
v odborném vyjádření Ing. Jakoubka _ týo nijak nesouvisí z čerpáním vody. Těchto 49 studní
sloužilo při výstavbě podzemního objektu / větľacího objektu, kteqý se nachází upľostřed aľeálu,
aby byla sníŽena hladina podzemní vody, čili zmíněných 49 studní fungovalo jen při výstavbě
a vůbec nepatří k jímacímu systému - v současné době je 8 aktĺvních vrtů, ostatní byly jen
stavební vľty (pro sníŽení hladiny podzemní vody).



Ing. Maľtin Jakoubek, znalec v oboľech projektovĺĺní a stavebnictví,
spec. vodohospodářské stavby, reagoval na otázku vrtů a studní _ uvedl, Že v místě
je celkem 10 aktivních vrtů zaústěných do vodního dí]a a nelze je vidět z povrchu. K 49
vrtům/studním vysvětlil: náľočná stavba vodního díla a souvisejících objektů metľa probíhala
v 80. letech, přiěemŽ se několik let z těchto doěasných vľtů provádělo kontinuální čerpaní
a snižování rirovně hladiny podzemní vody v kolektoru s ođváděním vody ocelovým potľubím
do Vltavy. Při stavbě tak byla stěrková terasa úplně odvodněna a přitom nebyla kvůli budoucí
funkci tohoto vodního díla okolo staveniště budována vodotěsná bańéra. Jde o jeden změia
objektů metrą kde celá stěľková teľasa byla zcela zčerpaná, aby bylo možné všechny podzemní
objekty bezpečně zrealizovat. Na cca 49 vľtů se nesmí zapomenout a bude nutné v případě
rea|izace navaĄící stavby pľovést jejich zabezpeěení. Reakce na prezentaci - ochranné
pásmo (oP) vodního zdľoje je idealizovaný návrh, kteľý neprošel pľojednáním a není nijak
zź*azný. Upozornil, že je nezbýné, aby bylo stanoveno a vodoprávně pľojednano u tohoto
vodního zdľoje oP I. stupně i oP II. stupně, a to vzhledem kjeho qýznamnosti. Dále
v prezentaci chybí konstatoviání, že dotčená stavba jako taková je vodním dílem a má sama
o sobě ochĺanné pásmo, a to je ochranné pásmo stavby _ toto je pominuto. Položil otázku
k prezentacĺ -jakým způsobem je vypořádano ochranné pásmo stavby vodovodního přivaděče
a vodního díla, kteľé je provozovĺíno a plně funkění. To, co zde bylo pľezentováno, je
opakovaně upľavované technické řešení, které ľeaguje na předchozí odboľné připomínky.
Znalec đále upozomil, Že je nutné zabezpeěit, aby nedošlo k prolomení dna stavební jámy
valakem. ocenil, Že zpracovatelé projektu přiznali, Že hladina podzemní vody není konstantní
a můŽe kolísat v dosahu díla +l'5 metľu. Neměl moŽnost se zatím seznámit s řešením, zdali
výška nadloŽí izolátoru v případě otevřené stavební jámy umožní udržet statickou odolnost
izolátoru (z nepľopustné vrstvy zemin) jako ľozhodujícího prvku nad vodním dílem. Je třeba
vědět, Že tam není souvislý izolátor, ten byl mj. i pľovedeným hydrogeologickým průzkumem
narušen. Je tam dále zmiňovaných min. 49 vrtů a další objekty, které zde existují a budou
stavbou narušeny. Bude tak nezbytné provést i rozsáhlé sanační práce, na kteľé se nesmí
zapomenout. Další zźieŽitosti je, Že na obrŁcích v prezentaci chybí soubor pilot - pokud
se provede (pilotovací soupravou) soubor pilot, je potřeba odpovědět na otázku, zda nedojde
ke zhoľšení vydatnosti kolektoru, zda dojde ke změně reŽimu v pľoudění podzemní vody, a zda
se daná věc pľojeví do vydatnosti vodního zdľoje. Dále zmínĺl návrh smlouvy, část ýkající
se vlastnictví vrtů - jedno z ustanovení je foľmulováno tak, Že vľty jsou ve vlastnicfuí
souěasného vlastníka pozemku. Znalec k tomuto podotkl, že pľostudoval řadu dokumentů,
ze kteqých vyplývá, že provozovatelem a vlastníkem je Dopravní podnik Metľo. Zde upozomil
na situaci, že ne|ze oddělovat objekt vrtů jako jímací části díla od ostatních ěastí díla
(železobetonových konstrukcĺ, štolového systému a gravitaěního zásobníku). Toto vodní dílo
tvoří jeden celek, a je nedělitelné. V daném místě je vyhlášena stavební uzńvěra, a to pľoto,
Žetaĺntento podzemní objekt - vodní dílo pro zásobování metra existuje.

Mgr. Josef Březina, pľávní zástupce společnosti CWI Smíchov: postupně ľeagoval na
uvedené - nejpľve se vyjádřil k otĺŁce vlastnického práva kjímacím vľtrlm. Právní závéľ
společnosti je, Že jsou součástí pozemků a proto jsou vlastněny společností CWI Smíchov.
Zminil dokumentaci, kterou účastníci již obdrŽeli, a kde jsou zmíněny základní dokumenty -
jen ztoho, co se podařilo dohledat je patrné, že celý objekt, resp. dva objekty (gravitaění
přivaděě a jímací vľty) stavěl Dopravní podnik' zźxod Metro, s tím, Že Dopľavní podnik v roce
1994 svou divizi IS služby (InŽenýrské služby) včetně těchto pozemkri, ale i řady dalších
nemovitostí, vloŽil nepeněžit;im vkladem do nově zakládané spoleěnosti Inženýring dopravních
staveb, a.s. Poté vľoce 1995 bylo vydano kolaudační ľozhodnutí, opět na dvě vodní díla,
na gľavitační přivaděč a jímací vrty' To bylo vydano vlastníkovi těchto staveb, a to byla
společnost Inženýring dopľavních staveb, a.s. Dále citoval vodopľávní rozhodnutí, která byla
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vystavena společnosti InŽenýring dopravních staveb, a.s. Nadto poznamenal, že byt to bylo
z důvodu pľavděpodobného vedení v ľežimu utajení, k těmto dílům a vľtům se dlouho nikdo
nehlásil, proto bylo velmi obtížné najít jakékoliv dokumenty. Jeden z dokumentri, kteľý svědčí
tomu, Že vrty jsou součástí pozemků je delimitační protokol _ v tomto protokolu, kdyŽ
se zaklrĺdal Inžen1fľing dopravních staveb, a.s. je uvedena a naceněna tzv. technologie 38. Jde
o dokument z první poloviny 90. let, takže jeho vypovídacĺ hodnota můŽe být spoľná, ale
z pohledu na souhľn dokumentů, kteľé jsme získali se nám zdábyltento závěr správný. I toto
jako součást pozemků bylo vloženo a naceněno v základním jmění tehdy zakládaného
lnženýringu dopravních staveb, a.s. My jsme koupili pozemky v ffjnu 20l5 od spoleěnosti IDS
Pľaha, a.s. (bývalý InŽenýring dopľavních staveb, a.s.) _ je to tedy totožná společnost. Zäroveň,
se zatím ke mně z Żädné strany nedostala argumentovaná infoľmace - ano je to naše. Nevím
otom, Že by někdo nárokoval, resp. tvrdil a dokládal, že jímací vrty vlastní jiná společnost.
Dále ľeagoval na vyjádření Ing. Jakoubka _ stavební uzávěra Smíchov jih nemá s tímto
dílem nic spoleěného. Zasahuje mnohem větší územi a zÁroveń byla součástí rozsáhlejšího
systému stavebních ua{věr po celé Praze, a ani to časově neodpovídá tomu, kdy bylo toto dílo
kolaudováno (mĺíme kolaudační rozhodnutí)' Co se týká dalších vodopľávních děl
na pozemcích, k tomu, aby bylo něco dílem' musí nejen Ęzicky existovat, ale měla by existovat
i příslušná dokumentace a rozhodnutí, kteľá řeší, k čemu tato zaĺlzení slouŽí, jaká jsou práva
apovinnosti kjejich uŽívźni. Nám ani IDS nic takového známo není, nevylučuji, že Ęaké
dokumenty a infoľmace existují, pouze nĺĺm to nęní známo. Apeluji tedy na Vás, pokud exiśtuje
něco, co toto osvětlí, budeme ľádi' Naším zájmem je, stavbu realizovat tak, aby nic
neohrožovala, a chránit to, co se chľánit má. V dalším ľeagoval na ochranná pásma _ dnes
tam není žtLdné oP přesto, že dílo je tam 25 let. Rozhodnutí, zda tam má být jedno nebo vícę
oP je rozhodnutím odborného a právního posouzení. Považuji za důležité zmínit, abychom
uvažovali o tom, żę najednu stranu bude oP zasahovat do nabytých pozemků ve větším
ľozsahu, zatímco na druhé straně, kde se nachźní Strakonická ulice, jsou místní podmínky již
nyní dané.

Mgľ. Daniel Barták: upozornil na absencĺ reakce na dotaz Ing. Jakoubka k pilotům,
poŽádal o odpověď. Na obľŁku při prezentaci bylo vidět řez, ale ne půdorys, kde budou piloty
při stavbě zapuštěny.

Ing. arch. Martin Hlaváček: k pĺlotům - v dané situaci připľavujeme projekt na úrovni
koncepce' takŽe nemáme přesný rastr pilotového zaloŽení (předpokládáme ľastľ cca 7,20
na 7 ,20), ale nemĺíme ho ještě rozkreslený. Posouzení (odbomý posudek), jak budeme hloubit
jámu a jak ochľĺíníme krycí vrstvuo která chrání vodní zdroj (zvodnělou vľstvu), máme jiŽ
zpracováno (mám pocit, Že tyto posudky jsme Vám přeposlali k prostudování, rovněž jsou
k dispozici u CWI Smíchov).

Ing. Jiří Špaňhel, Měststaĺ ěást Pľaha 5: vyjádřil se k materiálům, kteľé účastníci obdrželi
v rámci jednání, postrádá dva zasadní dokumenty _ aktualní výpis z Metropolitního plánu
(územního plánu) pro đané území (nevěří, Že by vše bylo určeno k zastavbě) a dále požaduje
dokumentaci EIA.

Ing. Jan Rak' ředitel odboľu hospodaření s majetkem MHMP: takovýchto pľivatizačních
pľoduktů řeší odbor hospodaření s majetkem MHMP spoustu, ne všechny dopadají tak
přesvědčivě jako argumentace CWI Smíchov. .Upozomil, že dosud neviděl žádnou právní
ana|ýnl, kteľou vypracoval Dopľavní podnik. Řekl, že případná dohoda vypořádá spoustu
budoucích mnohaletých staľostí. Na další diskusi bude eventuální nabytí do vlastnictvi, resp.
správy s DP. Není přesvědčen, žeby HMP mělo dľŽet majetek přímo, ale je přesvědčen o tom,
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Že bude-li směřovat tento majetek k nabytí do HMP, budę vnímán jako infrastruktuĺa ostatních
developeru ve městě a ocenil by, kdyby to bylo řešení bezúplatné, tak jako jiná obdobná
majetkoprávní vypořádání, která v Pľaze odboľ řeší.

Ing. aľch. Martin Hlaváček: reagoval na otázku sýkajícĺ se Metropolitního plánu -
vychazíme ze stávajícího, platného územního plánu, pľojekt ľespektuje limity dané územním
plánem - co se týče výpisu _ územní plán je veřejně přístupný, je tedy možné do tohoto plánu
kdykoli nahlédnout. Doplnil, Že při zpracování studie, byl jako její součást zaŕazen
výkĺes i zákres do rizemního plánu, ale jelikož plánovaným předmětem dnešního jednání bylo
řešení problematiky jímacího systému, nebyl připraven rnýkres' lcterý by ukázal aktualní územní
plán a zákĺes našeho áměru. Co se týče dokumentace EIA' náš objekt (polyfunkční soubor),
tak, jak je navrŽen, nepodléhá EIA.

Mgľ. Danĺel Baľták: požádal o případné vyjádření zástupce IPR HMP.

Ing. Mĺchal Novák, vedoucĺ technĺcké infrastruktury IPR HMP: jsem o kauzę infoľmován
zatím dva týdny, v současné době se s celou pľoblematikou seznamuji.

Ing. arch. Martĺn Hlaváěek: dodal - tento náš záměľ jsme předloŽili s Žádostí o stanovisko
na IPR HMP _ nyní máme k záměľu kladné vyjádření IPR (tzn. i soulad s územním plánem).

Martin Slabý, l. zástupce starosĘ Mč Praha 5: domnívá se, že v prezentaci je řada
nejasností' jsou uváđěny ne zcela pravdivé informace, obává se, že územní plán, jak je dnes
stanoven a jak CWI Smíchov posouvala své objekty, tak zasahuje do tzv. zelené plochy. V roce
2015 MČ ;óhadným způsobem" dala vyjádření, aby se tato zelená plocha posunula dál
do rizemí Lihovaru, nicméně později se tato ze|enáplocha vrátila zpět. MČ má výhľady vůěi
objemu této výstavby k tomuto CwI Smíchov získala stanovisko. Dále
se vyjádřil k prohlĺĺšení, Že tento podzemní objekt se stal součástí nějakého vkladu, přestože
v katastru není nikde veden, kdy dlouho, z důvodu utajení, o tomto nikdo nevěděl' Je zde
otźľ;ka, kdo postupuje spľávně apod. Nyní je třeba si vyjasnit směľ a říci si, zda toto podzemní
dílo je pro Prahu strategicky důleŽité, ze zna|eckého posouzenĺ Ing. Jakoubka vyplývá, že ano
(neviděl jsem pľotiposudek). Domnívá se, ie v tomto by mělo HMP postupovat v souěinnosti
s DP.

Mgľ. Daniel Barták: shrnul pľojednávanou pľoblematiku do čĘř základních bodů
k řešení _ majetkové vztahy (majetkové nejasnosti DP vs. CWI Smíchov), problém stanovení
ochľanných pásem (|ednoznačně je nutné toto stanovit)' technické řešení toho samotného
objektu a stavební uzźxěra. Pľo další vývoj jednaní navľhuje, aby se kažrý účastník, ve své ľoli,
k problému vyjádřil' v jaké fazi řešení se nalézá.

Ing. arch. Martĺn Hlaváček: reagoval na komentář Martina Slabého k územnímu plánu _

bohužel nemá k dispozici výkľes, ale projekt plně respektuje zelenou plochu, je tedy
ľespektovłĺn územní plán a funkční plochy územního planu. Dále doplnil' že investoľ vstřícně
přistupuje k požadavkům HMP a MČ Pľaha 5. Zmínil pozemek (ukŁal v prezentaci) v šířce
12 m, kteľý je poskytnut pro moŽnost revitalizace ulice NádľaŽní. Společnost s projektem
v rĺĺmci svého pozemku ustupuje do hloubi svého území. Znovu zdůľaznil, že je ľespektován
poŽadavek uČ pľaha 5 na revitalizaci a ľozšíření ulice Nádražní (ľozšíření uličního pľostoru
o l2 m) a stávající územní plán (tzn. zę|ená plocha, která je v současném územním plánu).
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Jng: Jiří špaňhel,. Městslaĺ část Pľaha 5: připomněl (e ziíľoveň místopředsedou
představenstva ÚV Želivka), Že vloňském roce_uýla ntli -uzávěru 

přerušena' kapacita
štolového přivaděče a Pľaha zůstala 4 dny bez dodávky vody z Żelivky (Kárané a UV Podolí
byly přetíŽené) a upozoľnil, že v jakémkoliv nebezpeěí pokud vypadne přivaděč Želivka, tak
Pľaha bude bez vody. Předmětný zdľoj je velmi.důležitým zdrojem pitné vody pro levobřeŽní
čĺĺst Pľahy (dnes Kfuaný dodává vodu z Ż5o/o, Że|ivka ze 75o/o). Nejde tedy o bezýznamný
zdroj a pľoto je důležité i tyto infoľm ace vzit na vědomí.

Ing. Petr Kysilkoo vedoucí služby ochranného systému metra Dopravního podniku hl. m.
Pľahy (DP) - v úvodu reagoval na předvedenou pľezentaci a spoľ o vlastnictví - nesouhlasíme
s názorem, že vrty byly ve vlastnictví IDS a jsme přesvěděení, že gľavitační přivaděč a jímací
vľty jsou nepřetrŽitě ve vlastnictví Dopľavního podniku HMP (DP připravuje ôdpověď v tomto
směru). K ľozdělení na dva objekĘ _ toto je při výstavbě metra běŽné, že je kolaudační
rozhodnutí pľo jednu část a dľuhé pro jinou čast, ale ľozhodně se nejedná o dvě ľozdílné stavby,
ale pouze o administrativně-technický pľoces jak kolaudaci zvládnout. DP chápe gravitačni
přivaděč, jímací vrty, ale i základní technické centrum v Radlicích, jako jednu stávbu vodního
díla (VD)' takto to bylo kolaudovĺáno. Vyvľací domněnku, že se o toto vD 20 let nikdo
nestaľal - DP gľavitační přivaděč udržuje (na povrchu vľty nejsou patmé, ale pođzemní části
jsou v pořadku). DP je schopen prokĺŁat,že gravitaění přivaděč a jímací vľty jsou zcela funkění
a také je zce|a funkční i technologie v ZTC3 v Radlicích a jsme schopní iuto surovou vodu
využívat jako vodu pitnou a dopľavovat ji (minimálně) do sítě metľa, pokud nebude požadováno
jinak' Dále se vyjádřil k pochybnostem, že v mĺnulosti nebyla nikdy pľovedena zkouška
vydatnosti pramene/zdroje. DP se domnívá, že to není zce\a pravda. Historicky
v dokumentech před i v průběhu výstavby byly prováděny zkoušky vydatnosti a existují díljí
údaje, jaká byla vydatnost před a po výstavbě. DP si je vědom, že došlo k majetkovým pohybům
a k tomu, že toto vodní dílo uniklo pozoľnosti veřejnosti, pľotože bylo, podle předchozích
ziíkonů' utajovĺĺno ve stupni tajné, jako i jiné objekty ochľanného systému métra. DP má
pľoblémy s tím, že objekt by existuje, není zakľeslen do katastru. Cílem DP je vyjasnění otŁky
vlastnictví a poté spoleěného hledání řešení, které uspokojí potřeby Pľahý, aĚ i developeru,
kteří budou pracovat na těchto pozemcích. DP v současné době vyhledává veškeré dokumenty,
kteĺé by prokazovaly, že jsou majitelé vrľů i gravitačního přivaděče. DP nechal zpracovái
pasportizaci gravitačního přivaděče - žádost o ověření byla zaslána na vodopľávní uřad.
Následovat bude žádost o zahájeni řlzeni o stanovení ochľanných piĺsem (voáního zdľoje
a vodního díla). Po zajištění všech zmíněných dokumentů bude DP připraven k dalšímu
jednaní.

Ing. Jaľomír Kačer, oddělení vodního hospodářství odboľu ochrany pľostředí MHMP
(ocP MHMP): vyjádřil se k žádosti o ověření pasportu _ informoval o přlvzetí kompetence
k ověření paspoľtu od MČ Praha 5 na zaklade zádosii DP. odbor oCP MHMP atrahoval věc
ověření pasportu z důvodu složitosti a značného přesahu předmětného vodního díla. Jako
správní orgán bude postupovat dle příslušných právních předpisů (ověřovat skutkový stav věcí
tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti). Bude nutné zkoumat, zda žadate|je vlastníkem
stavby - v tomto směľu byl osloven DP (zmínil prohlłĺšení Ing. Kysilką Že doklaáy na základě
kteých bude vlastník patrný, se připľavují). Co se týče ochľanných pásem, takovou ädost
odbor zatim neobdrŽel. V případě, že se tak stane, bude postupovat obdobným způsobem.

Ing. Martin Jakoubek: doplnil k ochranným pásmům _ musí byt postaveno napevno, zda
bude stanoveno OP vodního zdroje I. nebo i II. stupně _ v projednávaném případu budou
novostavby mít zajisté např. i přípojky kanalizací. Zde budou muset bý stanoveny takové
podmínky, aby nedošlo ke kontaminaci kolektoru např. v pfipadě poruchy potrubí pod stavbou.
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Ochranné pásmo vodnĺho díla (zaznělo, Že byl zadán jeho zakľes) _toto ochranné pásĺno nenĺ
v dostupných materiálech developera vypořádáno, přestože nad stavbou, štolovým systémem
je navrŽená stavba (mj. piloty v rastľu) které zasáhnou do tohoto ochľanného pásma. ochrarrné
pásmo vyplývá ze zźlkonao vodovodech a kanalizacích a souvisejících předpisů, pľotože stavba
liniového vodního díla (štolového vodovodu) byla zkolaudována a je provozována. Zmínil
štolový přivaděč ze Żelivky, který má také ochľanné pásmo. Zde upozornil na to, že existuje
paspoľtizace díla - s vytyčením vnějších obrysri všech jeho částí, od kteých je đle zákona
odstup příslušného ochľanného pásma. Dále upozoľňuje, Že existuje ochranné pásmo metra -

zde je potřeba navźuat na Ing. Kysilka. Pokud DP považuje toto vodní dilo za součást metľa,
je bezpochyby, že zde musí být vypořáđáno i ochľanné pásmo metľa - tato 3 ochľanná pĺĺsma
je třeba respektovat anelzeje pominout. Dále stručně ľeagoval na závěr pľezentace, kđe
byla zmíněna další možnost jak jímat jinde vodu podél Vltavy, zejména proti proudu tohoto
pľofrlu. Poznamenal, že dnes uŽ nebude další cca l,5 mld. Kč, aby bylo moŽné z veřejných
prostředků toto jiné jímací území pľopojit zprażským metľem. Dokumentace EIA - zde bude
nutné ľespektovat existenci vodního díla _ při jakémkoli spnívním aktu (před stavebním
řízením) bude muset bý pľovedeno zjišťovaci hzsni. K pilotovému založení - není vyjasněn
počet pilot, o kolik procent sníží ľetenční pľostor v kolektoru. Bylo by dobré to vyěíslit
a vyjasnit, zda dojde realizací stavby ke změně ľežimu proudění podzemní vody či ne.

Josef Březina, pľávnÍ zństupce společnosti CWI Smíchov: ochľanná pásma - nemáme
drjvod stanovisko měnit, nevíme o existenci ochľanných pásem, neví o nich ani kompetentní
úřady, přestože je vyhlašují. Pokud mluvíme o vodním zdrojĺ, aby se mohl stat vodním
zdrojem, musí projít nějakým procesem' zda je to voda pitná, užitková nebo se můŽe stát záložni
variantou pľo vĺĺŽné situace atd. Rozhodně podle toho co víme dnes, tak to není zdľoj pitné
vođy. Neviděl jsem nikde a zjišťovali jsme všechno, ale nic jsme nenďli, dokonce jsme se ptali
vodohospodářské společnosti, jestli o tomto vodním díle ví' informace byla zápomá, neví. Náš
zźlem není nikoho připravovat o vodu a zasahovat tam, kam nemáme, náš zájem
je na pozemcích, které jsme koupili, postavit objekt, kteý bude odpovídat platným regulativům
a pravidlům. Upozoľnil na návrh trojstranné dohody (předložena účastníkům v konceptu).
V případě, že DP přijde s tím, že doloä, že jímací vrty jsou v jeho vlastnictví, poté bude otázka
vyřešena. Zatim z toho, co máme k dispozici, není jediný dokument, který by něco takového
dokládal. Dále se v dohodě snaŽímę domluvit na postupu, abychom se dostali dál v záměru
pľojekt postavit _ neřekli jsme, že bychom jímací vrty nebo další díla, která řeknete, Že se tam
nachŁejí a jsou hodna nějaké ochĺany' chtěli Praze nebo DP prodat. Není to tak, nechceme to,
a ani návľh nic takového neříká. Jsou tam uvedeny dvě ľůzné věci _ jedna je vyřešení jímacích
vrtů a vodních děl na pozemcích a druhá je revitalizace Nádražní ulice - navrhujeme standardní
řešení, tak jak jsou v Praze obdobné projekty řešeny. Dělámę vše, jak najít řešení, v našem
legitimním záměľu, tam postavit náš projekt.

Ing. arch. Martĺn Hlaváček: doplnil k EIA - my budeme postupovat v souladu se zákonem
_ zákonem o posuzovĺíní vlivu na Životní prostředí v platném anění, takže samozřejmě se tomuto
přizpůsobíme.

Ing. Michal Novák, vedoucí technické infľastruktury IPR HMP: doplnil infoľmaci ke své
ľoli v projednávané kauze - jsem pověřený ziĺstupce za HMP ve vodopľávním řízení. Pokud
na toto řízení dojde' spoluvytvářím názor za HMP v územním tízení za technickou
infrastruktuľu a jsem zastupce zpracovatele zauzęmně plánovací a technickou dokumentaci
HMP. Ze všech těchto titulů do problému, po seznámení se s podrobnostmi, vstoupím nebo ne.
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Stanislav Dvořáček, oddělení krĺzového managementu RED MHMP: položil otĺŁky
na zúčastněné _ zda je tam nyní stavební uzávěra, zda došlo k jednání o výjimce z této uzĺvěry
a upozoľnil, žejsou projednání potřeba stanoviska dotěených orgánů.

Ing. Michal Novák' vedoucí technĺcké infľastruktuľy IPR HMP: ľeagoval na otázku
ohledně stavební uzávěla _ v současné době je stavební uzávěra stále platná, ale investor
společnost CWI Smíchov si podal Žádost o výjimku ze stavební uávěry ke kteľé se IPR
v loňském ľoce vyjádřil (neví, zda se již k tomuto lyjádřila Rađa HMP). Nyní probíhá změna
územního plánu (Ż772), kteľá má v předmětném lizemí stavební uzávěru zľušit, ale ta je
v procesu pořizování.

Stanislav Dvořáček' oddělení kľizového manag€mentu RED MHMP: položil doplňující
dotaz, zdabyla vyžádćna stanoviska dotčených orgánů (hasičů, RED_KM apod.), pokud ne,
je to potřeba sledovat.

Ing. Michal Novák' vedoucí technické infrastľuktuľy IPR HMP: ľeagoval na toto odkazem
na odbor územního rozvoje MHMP' zda tento nemá více informací (na jednání nebyl zástupce
přítomen).

Mgľ. Daniel BarÚiĺk: otevřel diskusi k problematice.

Ing. Jaroslav Konvalĺnka, vedoucĺ oddělení využití a správy pozemků odboru
hospodaření s majetkem MHMP: v diskusi zdůraznil důležitost stanovení ochľanných pásem.
viděli jsme návrh projektanta - jde o to jak budou oP skutečně vypadat, zda bude oP I. nebo
i II. stupně a co se bude v oP smět. Ztoho se pak bude odvozovat i majetkopľávní vypořádání
(ne stavby, ďe případně povrchu).

Mgľ. Barták na zĺńvěr shrnul průběh jednání. Za dfileźité považuje sdělení zástupce DP
Ing. Kysilka o kľocÍch DP k definování majetkových vztnhů a zástupce odboru ochrany
prostředí MHMP Ing. Kačera k řízení o žádosti DP o ověřenĺ pasportu vodního dĺla.
Navrhl počkat do vyřešení těchto aktivit a pľůběžně se informovat o výsledcích a případně
všech dalších postupech.
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