
CWI SmÍchov s.ľ.o.
se sídlem Archeologick ź! 2Ż5 6l l
I 55 00 Praha 5

IČ: 0384ló26
zapsána do obch' rejstříku u Mést. soudu v Pľaze, oddĺl C, vloŽka 238597

lVIagistľát hl.m.Prahy

Váżená paní
Mgr. Petra Kolínslĺá, náměstĘně primátorky pro územní ľozvoj a územnĺ plán

Nám. F.Kaflty l
l l0 0l Pľaha l

V Praze, dne 7. sęna 20l8

K ěj. MHivlP l04046]/20l8

Věc: Výzva ke ziednání náoľnw ve věci Aktualizgce stanoviska IPR Praha k yýiimce ze zákazu
stavebnĺ činnosti ve vztahu k oozemkům v lĺ. ú. Smíchov vlastněným snolečností CWI Smíchov
s.ľ.o.

Y áżęná paní trlagistro,

obracím se na Vás opětovně jrnénem společnosti CWI Smíchov s.ľ.o.. lČo: 038,łl62ó, v souvislosti
s podanou Žádostí o povolenĺ výjimky ze zákazu stavební činnosti stanoveného vyhláškotl č. 33/l 999
Sb. hl. m' Pľahy. o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Pĺalry, ve znění
pozdějších novelizacĺ ve vztalrtt k záměru .,Revitalizace Nádražní ulice a pŕilehlých prostor", jež se ýká
mj. i pozemkťr parc. č. 659/ l , 65s/2, 65913, 660/l, 660ĺ2, 66]r ' 662/|. 66212' 66213. 66?!4, 664, 668/3,
6ó8/4.668/5. 669/|,66912.669ĺ3.669ĺ4. vše v k.ú. Snlíchov vlastněných rlaŠíspolečností,

Uvodenr odkazuji na jiŽ proběhlou kom'unikaci v této věci. zejmélla na naśe dopisy ze dne t9. března a
6. Čeľvence 20 l 8 a Váš dopis ze dne 28. června 20 l 8.

obľaoím se nynĺ na Vás v následujĺcí věcijako na člęnku ľady odpovědno[l za ťlzemní rozvoj a tedy i za
ľtrngování lnstitutu plánovanía rozvoje hlavního města Prahy (dále jako..IPR Praha"). Naše společnost
se dozvěděla o tom' Źe lPR Praha vydal dne l l. července 20l8 doktrment nazvaný .,Aktualizace
vyjádření č.i. t2835/1? kvýjimce ze slavebnĺ uzávéry pro záměr Revitalizace Náĺlražní ulice a
přilehlých prostoť' (dále jako'.Alctualizace").

V předmětné Aktualizaci tPR Praha z údajně 
',nových'' důvodů uvedený'ch v tomto dokumenttt naprosto

změnil a obľátil své pťlvodnísunovisko a vyslovil vvjádření. Že s udělením výjimky ze stavebnĺ uzávělł*
nesouhlasí.

lPR Praha totiŽ vyjádŕcním ze dne 22. listopadu 20l7 pod cj. l2835/l7' stejně takjako vyjádŕením č.
7l3/l7 ze dne 20.ll.20l7. vzastoupení Hlavního města Prahy, wslovil vrámci sléh đření
soqhlrs s nředložen{m záměrem vÝstavbv Polvfunkőního centra Sníebov za nředooklaĺlÜ snlnění
nodmĺnek obsrżeni'ch v uveĺleném rľiáĺtřeni. z nĺchž se ani iedna netýkala đdaińě ..novÝch"
skutečností. Projekt Polyfunkčního centra Smíchov zpľacovaný naší společností .navĺc vŠechny
stanovené podmínky splritlje.



CWI Smíchov s.r.o

Pro intbrmaci v pŕíloze tohoto dopisu pŕedkládám jak obě původní stanoviska lPR Praha, tak
předmětnou Aktualizaci, spolu s výzvou k okamžité nápravě protiprávního stavu' ktenru naše společnost
zaslala IPR Praha.

Po detai|ním prostudování Aktualizace a v ní uvedených údajných ..nových" skutečnostĺ jsme totiŽ
přesvědčeni. Že lPR Praha vydáním tohoto dokumentu zásadním způsobern překročil svou pravomoc a
zároveň stanovisko vyjádřené v Aktualizaci opřel o nepravdivé a vyfabulované skutečnosti.

IPR Praha zároveň zcela rezignoval najakékoliv ověřeníjĺm uváděný'clr tvrzení a nęuvádí anijediný
hodnověrný dokument či zdroj, na němŽ své domněnky zaloŹil.

Jak jsme jiŽ uvedli v předchozích dopisech i na jednáních s odpovědnými pracovníky MHMP a
prokŁali předloŽením relevantních úfudních dokumentů, skuteěnost je v dané lokalitě zcela odlišná od
stavu, jak jej popisuje IPR v Aktualizaci. Naše společnost se dlouhodobě snaŽí o vyřešení celé situace
cestou trojstranné dohody mezi HMP, DPP a naší společností, ale neustále narážĺ na evidentní snahy
určiých osob mimosoudní vyřešení celé věci sabotovat. Jsme nadále přesvědčeni. že je v zájmu všech
zúčastněných situaci vyřešit cestou dohody, avŠak naše ochota a připravenost takto věc vyfušitje časově
ohraničená a protiprávní kroky,jakoje aktuálně vydání naprosto nepodložené a űčelové Aktualizace ze
strany IPR. jiż přesahly únosnou miru a způsobujĺ našĺ společnosti milionové škody, a v neposlední fudě
ve svém důsledku poškozují i město ajeho obyvatele.

V přĺloze tohoto dopisu předklńđám naši výn'u odeslanou IPR Preha za rĹčelem oklmžitého
zjeduání náprrvy a zároveň ke sdělenĺ z jekých oíiciálních e rclevantnícb zdrojů a dokumentů při
vydĺní Aktualizace vycbázel. V podrobnostech na ni odkazuji. neboť detailněji speciíikuje lži a
fabulace, z nicbž IPR Prehr při radání Aktualizace vychĺĹzel.

Argumentace ,.novostĺ" informace o existenci vďního díla pod naŠimi pozemky je jasnou a
prokazatelnou nepravdou a zároveň dokladem, Że tyrzení o údajném ásadním vodním zdrcji nemá
oporu v ädném z oficiálních dokumentťt. na který'ch kontinuálně pracuje nejen lPR. ale i MHMP. Ve
skutečnosti sejedná o zdroj málo vyuŹívané technologické vody pro chlazení metra.jenż byl kolaudován
vroce 1995(!). lP& zjevně vycházĺ ..z neoficiálních" infoľmací śífuných lng. Jakoubkem a sním
spolupľacujícími osobami' které však nejsou pravdivé ajsou šířen;'pouze ve snaze znemoŽnit uzavření
Trojstranné dohody a realizaci pĄektu revitalizace Nádražní ulice i našeho projektu Polyťunkčního
centra Smíchor' obdobně informace o údajném sporu mezi CWl Smíchov a DPP ohledné vlastnictvĺ
vodního díla není pravdivá. Žádný' spor v současnosti neprobíhá a celá situace bude. za podmĺnky
dodźení ákonných postupů a lhůt všemi zůčastněnými. řešena dohodou vśech zúčastněný'ch stran
v rámci námi navrźené Trojstranné dohody.

Nezbývá nám než znovu připomenoul že celé řešení gravitaěního přivaděče a jĺmacích vrtů bylo
iniciováno z naší strany po nabytí pozemků a provedeno na naše nálĺ'lady. jak jsme detailně vysvětlili a
doložili v dopise ze dne l9. bňezna 20l E. Taktéż námi předloŽený Pľojekt polyfunkčního centra Smichov
je navźen tak. aby ädným zprisobem nezasáhl do vodního dĺla, což dokládajl i vŠechny
hydľogeologické posudky.

Zg dané situace se nr ľtagistrát hlavního města Pľahr a ne Vás jako předstevitelku odpovědnou
za oblast územnĺho rozvoje r IPR Prrha obracím s urgentnĺ ž:Ĺdostí o okrmžité zjednání nńpravy.

S pozdľavem. CWI Smíchov s.r.o.
Aľcheologická'2256tl

l55 00 Pľaha 5
IČ:03841626 o

lng, Radek Menšík. jednatelCWl Smíchov s.ľ.o.



CWI Smíchov s.r.o.

Přílohy:

(i)
(ii)
(iii )

vyjádření lPR Praha čj. l2835/l7 ze dne 22, listopadu 20l7,
vyjádřením IPR Praha ć,. 7l3l|7 ze dne 20.l l'20l7.
alitualizace vyjádření lPR Pľaha tj. l 2835/l 7 k výjimce ze stavební uzávěry pro záměr
Revitalizace NádraŽnĺ ulicg a přĺlehlých prostor ze dne l l. července 20l8'
dopis CWl Smíchov s.r.o. adresovaný ĺPR Praha ze dne 7. srpna 20lt,(iv)

Na vědomí

Adriana KrnáčovĄ primátorka hl. m. Praľry
proť' lng. Eva KislingerovĄ CSc, ná'Íněstkyně primátorĘ
Pctr Dolĺnek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas
Daniel Hodek
lng. Mgľ. lrena Ropkoviĺ
lng. Karcl Gľabein Procházka
Bc. Libor Hadrava
lng. Radek Lacko
Jan Wolf
RNDr' Jana Plamínková
lng. Jiří Haramul

aĺlriun. kĺnacoY r.{iprahĺcu
ct a.ki sl iĘg.ĺov u ôpĺahacu
glr.dďhÉt đ!ľ.h&a'
dan iel.hodt{ :ô rrha.an
iĺtna. roolorĺGpraha.eu
kaľel łľabcin.prcchaztaôpraha eu
l ibor.hrdnvr"đryrha.cu
radcl lcclio.ĺ}!ĺaha.e u
ian.nol[&nrelraeu
iana. Plaminkov r :ô]!raha.eu
iiľi.luĘmul đpraha.al
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/cfrN5nTUT PLÁľovÁľĺ n RoryoJE
HtAVNÍHo MĚsľA PRAHY
plĺspěvková organlzäce

lng. Martin&mus
ředitęl odboru
odborúzcĺnnĺbo ĺonoje
Magistrát hl' m. Praby
Juqgmĺĺnova 35/29
ll000Praha I

Vyřizuj ďĺancclář/linka
rng. Řĺtrĺou/łsot

Datum

22-11- ?017

Váš dopís zn.

MHMP
156ttó3/20t7
SMBMP
unfi6nrn

Č.3. tľn
t2t35tt7

vlciĘj.ĺ!ĺcnĺ k ýJimce zc rlrvcbll uzĺvěry pro zĺměľ Revltĺllacc Nłdrr|nĺ nltcc
r ořlltülúch orortor

Łdateľ osl MllMP
Autu dokrrmcntaco: Hlrváčck & paľtncr s.r,o.
Datu'Ír dokumctrtacc : 01 l 2ol7
Dotčené pozemky: parc' č. 659ll, 659n, 659t3, 6@ll ,660t2 adalšĺ v k. ri. Smĺchov, Pľďra 5

lngtitut plánovánl a ľonoje hlavnĺho městr Prahy (lPR Pľaha) se vyjadřujc k záĺrrěru z hlcdisl13
zp:aoovatelo rizcmnĺho plánu. lPR Praha sc také vyjadřujc předběhě k záměru jako riěastsrlk
případného rizemního řízenl jméncm hlavního mosta ľrany jako ričasbĺka úzomn-Ího řlreĺrí dlc
0 85 o4st. (l) stavcbnĺho zá*ona K zastupovánl jsmc zmoóněni ďizovacĺ listinou schválcnou
usncscnÍm Zastupitclstva hl. m, Prahy č. 32ĺŻ n dne 7' l1, 2ot3.

h: ?. l0. 2017 jsmc obdržcli vaši žádost o ryjádňpnĺ k możnosti uděleĺll výjimky zc stavcbnÍ
uzávěry pľo rlclké ľozvojové úzerrĺ Sĺnĺchov jih. Předmětcm záměru je rcvitaliäce Ńĺoraznĺ ulicc
v rrávazĺrosli ua ĺllrons{rirkci TT, kdy dojde k rozšĺľenĺ pr{iezdn&o pĺoÍilu ulicc a tnsa Eamvaje
budo přcsunuta do prostoru podét koleji$ě, tĺm dojde k vyoořenĺ pńohodnotného měsské utiů.
Součĺsně dojde ke zvýšenĺ prostupnosti rlzemĺ vytvořcnĺĺn novýcń vaab mezi uliccmi Nádrrhl
aStrakonĺoká, kdc btldc vytvořpnr nová polyfunŘĺnĺ ziĺavba. Żáďavbu tvořĺ cctkGm Üi stĺvcbnĺ
bloĘ dva z nich otcvře_né ve waru plsmoně ,,U" 8 jcdcn sgtitémÍ v püđorysu píomcnc ,,L.. Tyo
ulolyjcot1 ĺituovóny kolem vnitloblďrl, respJktivc vcřejných ptostnnswĺIstavby jsou L o rí,rc
podlaärĺch objektü.

äměr jc umÍstěn mczi uliccĺni NÁdÍahí a Stľakonicttá r zároveli ve Vclkém rczvojovém rlzeml
(dtĹlc jcn 

-VRU) Sĺnĺchov jih, kđc plall stavebnĺ uzávěra. V souěasne době problhá na úzcm|
přcdmétného VRU anrěna plrtného úzomnĺho pIánu hl. m. Pĺaby č,ł1'totoď,jejĺż přcdmětem
jc odíľančnĺ VRÚ a tĺm i stavebnĺ uzávěry na cilĺ rizemĺ.

Upozorňujeme,Že jcnutná koordinacc s dalšlmi subjekty v souvislostise záměry v okolĺ, zejméua
pal( 3 plánovanou rckonstrukcĺ tramvajové tratě a úpľavou uličního proÍilu v dotěcném úscku ulicc
Núdrabĺ'

lnĺtltur.plánovlnĺ r ĺorvoJc hlrvnlho mart Pí.hy' plĺĺpěvlovl o'gÜ].rc.
apĺrný vobchodnĺĺn n|ĺlltu wdrnĺm Mtnrtýn ĺordem v Pľrrq, odďl Př. vlďk 63
dt5:Ęlrhn&łl s'ltoą l's 00 Pnhr 2 - tlovĆ lĺ[rto
trl': 236 00' ól 7, íer: 220 

'la 
ó52, !D c2zmrhu

a.mllh Pod.t lnillpLplrhr'c+ hnpď/vĺrłrľJp'rał9.a
urĺ*oml popre PPF bülll| rl| Euopg|ĺl 2ó9ill'. t6oal Fnł'.6
tbĺo úťtu; 2ool2oooo3/óooo. lÔ 7o|Ü3tJą otô clrogrrĺqr

1
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N9nruT PLÁNovÁľl A Roa/oJE
HLAVNÍHo MĚsľA PRAHY
přÍspěvková organ lzace

IPR Pľď'a k Vašĺ ädosti nľaóve toto vyjádhnĺ:

r udělmĺm výiinky zě rtrvebnĺ ozĺvhy
aouhlrrĺEC

zr předpoklrđu rplněnf nĺrlcđutícĺho poŁdrvku:

Požadujcmc splnění pobdavků obsažených vc vyjádhní IPR ö. j. ?l3ll7 (viz pfiloha)

V přÍpadě pofeby jĺno připraveni celou pľoblcmatiku konafiovat n8 nďem pracovišti

S pozdravem

ĺlü'ntÜ

Mgn
ľedi!Ě'|

Přĺloha:
|l Vyjúdřenĺ IPR Pľalra ć,.i.7l3ll7

Rozdělovnĺk:
l/ AdÍ'esát + dokumcntacc * rpĺs MHMPruzR
z t)nĺČ prata 5, odboľ úzcmnfto rozvojc, Štefiĺnikova l3 - 15, l5o 2ŻPrďu 5
3/ IPRPraha -RED
4/ ĺPRPľalra -KPU
5/ IPR Praha - spisovna + spis IPR Praha

z
lÍt tllut punovlď r rorrrc|e hlrvnĺho m&la Pnh'. P't'pärkoyl 9o.d|t t
apĺĺtý v obdtod'ĺm ídĺľürl vcd.nam Mlĺł*ým ĺoldcm v ł@, oddB Ę úoük 6!
r6c tllđ'rĺĺ*r t7äo7r. t2t dl ł.h. 2 - ĺoa ilłto
tcl.l 236 005 ól7. Í.'c 220 5t4 ÚJą tD G2:ĺn.hu
emdL podrt lnlclpí.Pntůau' bnĺr//mťgbÍpnhrĺr
b*'rog'ĺ'Po|.tď: Ppf bJ'}ł .J. EvÍoÉ}a 2ó'o/lą l6oa| łńl6
(ĺĺĺo rĺ{tu: 20ot200oo3/606' lĆl 708Bl85ą ol& czlooorsĺa
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l NsTlTl'rT PLÁNoVÁNÍ A RozVoJE
HtAvNÍHo MÉSTA PRAHY
přĺspěvkwá o]ganlzace

lng' ĺrch. Maľtin Hlavóěek
Hlováčok & paľürcr s.r,o.
Aľohcotogická 2256ll
155 00 Pratra 5

Váš dopis zn. Č.1. lľn Vyřizujo/toncelář/linkl Datum
7l3ll7 tog.ercb.BľírÄltKľłitlł729 l0 .11- 2017

Vyjĺdřeni k rrchĺtektoniclré rtudti rtavby&b&nkěnĺ ĺrcól Smĺchov

Autor dokumcntace: Hlrváček & paľtner s.r.o.
Datum dokumcntacc z I IIOI?

9-"l*ni-ryľt: n.*' ě.659/l' 659l2,6sgt3,66otl, 66ot2, 66l, 662/|,66813, 66814, 668t5,669ll,669n,669tĄv k. ú. Sĺnlcbov' Pfalra 5

lnstiĺut plánování a ľozľoje hlavnĺho města Prahy (dńlo jon lPR Praha) se vyjadĘic phdbłźrrě
k záměru jako ričastnĺkLlJemnĺho řízcníjménem ĺuvnnó mcsta p.ľ'y j*o ĺěasrni'ła'ú-''b"
řĺzgnl dle 0 85 ođs!. (l) srawbnĺhô zálona. K zasnpovđlrij'ń' 

'ń*oeli 
znlzoviŕii'iń;'

cchúlęnou usrrcscnĺm Zaĺtupitďsfua hl. n. PľaĘ ć,.3in zn ąőei. tĹzols.
p1e_ lt.. l.. 2017 js_mc oMrželi Vašĺ żńdost o vyjádfunt k aľchitekronickć studii zástavby rfucrnĺjižně..od budovy železnĺční stanicc Nádrażĺ śnúchov mczi uliccmi Nádfażní a srnĺoňáĺ
o cclkové toz|olł Ż0943 m?. Přgdmětem gtudie j9 polyfunľčnĺ arcál scctkovým 

"b]"'*|*F"l' pođlaŽních ptnh (dálc jcn 
|ľ^P) 60.252 ŕ:' 

't*,ńu jsou aĺic rozděleny aĺ. đuiřĺ p.byllenĺ - 53,60/o, adminĺstratiw-- 4l,3%a obctpdĺrĺ plochy'- j,|7o.-zástavbu_t"oĺ ľĺ 
'nuJunĺcelky (dva otgvřené bloky a jden sotitór v püdoľysu pĺ''.ío 

"ŕ1, 
tt".ĺ.;.ou situováný.kł; Üĺvnilroblołü, rcspektive vcřájnýoh pľostnnstvĺ. v sovorĺrtn'bl"í'łi i" ümĺgtěna odm-inisrĺiva

a obchďnJ pl9!hy''zbývaj.ĺcĺ.čáĺ záměru jc uľücna pĺo by.dlcnl. rcłrotľve 
'n"*J *u.yi*

sloŽeny z 6 - l0 podtažních obJektrl.

Dlo.platného úzcmnĺho plánu sc záměľ nańází uvnitř Velkého ĺozvojového úzcmĺ (dáJojco VRU)
Smlďrov 

- 
jĺh, kde platl slavgbní uzávéra. ?Áméł jc uńĺ'tln vG iunHńĺ- plole

SV ' všeobooně smĺšené, ve kteÍé byt úpravou úzcmnĺho prĺio u óĺsg/20l0 staÍ'ovęn hód mlry
vyt'żitĺ lbcmĺ,;l(".

zasravitdnáPtocha SV má rozlohu t8 95l n2. Přikódu mĺry rryužiđ rizemí,,K" (32) činĺ hľubóp"{:Fĺ p-lr"P (HPP) cca 69 64.3 m-l.Hľ| pledloŽenéhď 'ĺ'ĺ' íu niśz ň{'żimjilyl
ľ"ľľT]-ľľ '|rałra 

ppven Pb 'bJ 
obj9Ęľ nebyl vyšší n* u píuoaiĺ,. 

'ĺ'ĺ-''ł ki*ý bĺ
podl(ladem k úpravě úzgmnĺho ptánu (ĺlPP - 57 824 *'). v dubnu 2017 byla dokumcnĺrcc
doplněna o objcĺnołou studiiĺpraveného-záměru t kapacitou HPP 5? 385 ď. póľ"aó'""ł',řä*
á'T re_pľojcvila v ze$ĺhĺenĺ.jodnotlivých objoŘrrt 

" 
aĺlcl' 

'ĺzeď 
výšky sravby, íiłolĺ

ve ĺníženl jcjĺ celkové výšky, cor Ęb blarnín ĺnýslcm našďro požadavku.

IPR Praba v zasloupení hlavního města Pľďly k vďĺ žádosti rydóvá toto vyjádření:

s přtdlořcuým záměrcm
mublrrĺme

za přtdpoklađu rplněnĺ nósleđujlcĺch požedrvků:

' ľiľ'1liffi;*Ť'=;''*.:l'fázĺch 
pĘektové přĺprary byl zpracováván upľavęný záměľ

!ľ]|!ut eL:'ľł' r ĺorvo|r htrvntho marl. P..hy, P'ltPaYlova oío.rllt G. 1

?ľ1p.".qłť!F łBl|tu rdrĺlĆnr ľłĺt*ĺm-ĺó,ĺiĺĺ v łarl, äĺĺr ł, rĺołre or|tt'a.ňíflta'20Ż7. lil m PÍ.h. 2 - łtr ll.ĺlo
lcl.: 2tó 00l ót?, í.r: 22o 5la osą o crrn ł1iü
cĺnrlh poôblľ.lpĺĺrrhrär, hBPJi\ťł'.ľJpíB;h...
o..tłoľnĺ +q|.nĺP9f brĺilrr,rs' Bĺopĺtl xeQhz rołt łrlrro
Cĺrlo ÜČlÜ: 2001100003/6000, lÔ?@3s5ą uo cz'osslsts
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2. Požadujomą aby počet nadzcmnĺch podlaži stavby nebyl ryšší než osm.

3. Poädujcĺnc doplnit stuđĺi o infoľmacc ýkajícĺ 6e dopra!ľ v klidu - parkovacl kapaciB věetně
!iĘĘ|łt9 _vÝqgětu parkováĺrĺ dle planých Pražskýcb stavebnĺch prcdpiiů ĺN*i-,l
č. l0nOl6 sb. hl. m. Prahy).

4. Nóvrh souběžné vozovky so stromořadím podél ĺtavby v uliciNádnžnÍ, ktorá ryplüqie prosoľ
mozi stávąlĺcí vozovkou ulĺps a nově deÍinovanou uliční čarou 'łyďrázcjĺcí_ipjoíroi,anaorozšĺřtnĺ ulioc, ncpovaž|jenre za konoěné řešcĺlí. V souvislosľi s ĺozľifenĺm utice äs pľobliou
tramvąiołé trrtě z osy ulico k jojĺmu zápaĺlĺÍnu okąii jc plánována lipľava jdĺho pro'stomvćho
uspoffdánĺ, při kteľé- budou navľžcný dva výoad[ové p".v sľrry 2,5 ĺą i tď 

' 
o'oo pá'u

vc tzdálcnosti cca 3,5_ m a l5,5 m od osy kotcjc pľo směľ äo cłntĺairoioženć ramvajové rĺt.
PoŽadujcmą aĘ ncbyly rryaĺzovány nové stromy mimo takto vymozcný pľošoľ. Dál'
PĘd^ujeme' aby staľbou vyvotané přcloŽky inžcnýrsĘch sítí vulici Ńłđ.aĺoĺ ncbýy
umisťovány v mÍstě plánovaných ľysaduorłcti Pá8ů.

s. ľ9z{ĺ$eľną aby v áměrem dotěeném úscku ulice Stakoniok{ byla zaohovĺĹna stÁvající šĺřtr
chodní}u (cca 3,5 m).

6. PoäĄicĺno, aby pibd zahájonĺm územního řízełrĺ byla uzavľoną dohďa o přovodu části
pozemků utěmých pro rozšĺřcní ulicoNńdražní do vlaśtnicwĺ htavnĺho měsüą.

Upľrvěliou đokumentrď nĺm hskrvÜ předložte k opětovnómu rfiádřeuĺ.

Upozorňujerng' ž" pĘ zah4jeníln územního řízcnĺ musí bŕ pro záměľ povolena výjimka
ze slavcbnĺ uzĺvěry VRIJ Sm ĺchov jih. o povolenĺ r^ýjimky ľozhbduje Rađa hlavního měĺa Prahy.

V přlpadě potřeby jsme připravenĺ celou probtcmatiku konzultovat na nďem pľacovišti.

S pozSav.cm- l?l rMł.
lĺrtltll ?llnorlní r hl.Yíll. íartl ?nht

ut 90 tnh! t
9,tral.l(i

Bobĺě

Rozdělovník:
l/Adrcsát
2tuMČ Pľaha 5, odboľ úzpmního rozvojc, ŠtcÍänikova t3 - l5, l50 22 Praha 5
3/ MHMPruZR Jungmannova 35t29,l to oo Pľaha l
4/IPRPrď'a-RED
5/ IPR Praba-KPU
6/ IPR Praha- spisoroa + spis + dokumentacc

brnlovnĺĺpglmt PPF r.ĺ. 160al h.b.6
czrGEIB50

le

2

ülĺh tlčtu 2o0t 200003/6000. 7oE8l8'ą
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Městská Ćägl Frahg
llŕôÍJ mł!.ýŚ|ii iň*li
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Fĺaha 5|NsTlTt/ľ PtÁNoVÁNĺ A RozVoJE
HLAv}lÍHoMĚsrn pnłxv
přÍspěvková organizace

ľ1c0SPOANCPHT

ř\Lc\ bŠu
Poóct |iír pfilob: /- i

[ng. Mutin Čemus
ředitcl odboru
ođbor í"emnĺho rozrlojo
Magistsĺthl. m. hahy
Jungmannova 3529
I l0 00 Praha I

Vyřizuj e/kancelář/lĺnka

hg. ercb. Koskovl/KPu/4s88

0alrrm
določcnĺ: ĺ 2. 07. 2018

šl-

Váš dopis zl.
MEMP
15ót863/20l7
$MEMP
l490l16łŻ0|7

Č. j' pn
064t2/1r

\s

Detum

1 r -07- 2018

!ěq ĄnrĺiaŤ w|Áqň.nÍ ě. j' lŻľR5n7 kýilnce zc rtrvebď uróvěľy prc zámlr
Rcvitrlhĺcc Nĺdrrlnĺ ultce ĺ ořltchlÝcb oroctor

Eadatoľ OSIMHMP
Autor dokumcntacc: Hlaváčęk & partner s.ľ.o.
Datum dolgmenúaco; 07 n|n
Dotčené pozcmĘ: parc. ě' 659l|,65912,65913,66al\ 660/2 a dďší v k' ů. Smĺchov, Praha 5

Institut plrĺnov{ní a rozvoje hlavnĺho něsta Pralľy (IPR kúa) se vyjaďuje k záměru z hlediska
zP_]oc|v$cte_ územnĺho.plánu. IPR Praha se také vyjadřujc předuĺ.łne bzáměru jako účasürík
případneho úzsÍnnĺho řĺzení jmónem htavnĺho ĺnĺĺa ľraĺy ;äro ĺĺasĺn*a územn-Ího řízgnĺ dle
$ t5 odsĹ (l) stavebnĺho zákona. K zastupovÁní jsme zmocnéni ďizovacĺ liĺinou sďlválcnou
usneseí[m 7nsfupitclstva hl. m. Prehy ĺ. siD udne 7. l l. 20l3.

Dno 22. l l . 20 l 7 ĺe IPR Praha vyjádřil dopisom é. j, |2l35tl? (viz přĺloha ö. t ) k vďí žádogti
o vyjádřcnĺ k možnosti udělcni výjimky zě strvebnĺ uzávěľy pň zĺ'ńł Rcvĺuiizacc Nłaraali
ľlag+łlhlch!ých pľosłg. Souhlas jsmc pođmĺnill splněním poäaavn popsulyałr veĘffii
ko cfudii ĺtavĘ Polyfĺmkěního ľeálu SmÍchov é.i.7l.3l|l (viz přĺloha ě. 2i.

V dubnu2O l E se všĺh v1skytla nová skuteónost' ktcrá nám ncbyla v dobé našeho ryjÁdřcní zráma
a musĺ být brána v ůvahu v ĺoďlodnutí o udělcní výjimky zc stavební uzávěry vníí smĺctnv jíľr.

To1to. $utcčností jo cxist€nc9 stavby vodnĺho díla - vođní zdĺoj a gravibönĺ přiraděč pľo
teabnické centTm ZTC3 Radlĺce pĺatského meüą ktorý so nrchÁzÍ na pózcmcĺch piľc. ł. cĺóĄ
668/3, 664, 499ryl k. li._S-mĺchov. Dtc plakrého úzgmnlho ptúnu sä Poa'nky nacházojĺ vc
lnkěníďt plochĺc} SV (všcobecně smÍšcné), ZMK (zcleň i'aĺ'*ĺ łĘii-áĺ a 52 (ĺĺěmé
komunikgcg městského výaramu).

V_ođnĺ zdroj je_tvořen soustĺv91šläkovýoh jímaaĺoh stěn z předvrtrĺvaných piĘ jímacích vrh\
přÍstupové h:hty' ProP9jo1l19lclrštol a ěorpacĺ lachty. Jednásg o stavbďpodzomĺ[ kt 

'ou 
o"l-

z pouthu přúno zaměřĺt. Z_hlcđiska ochrany zvláiltnÍch zájĺnü tzc stavbu'vpźĺvat jatĺo uáhradní
zdloj vody až pľo cca 600 tis. obyvatel. le nutné zabezpeěit ochranu tot'o1o 

"óanno 
zdĺojc

lnrlltut plŰnoYłnJ r ĺoło|l hlrvnĺho mtĺtr PrrĘ płĺęlvlová oÍgĐnl..G!
r.F.ný v obchoÚÚm rclĺťĺlu vcdcnlĺn Mćĺtĺtýĺn roudrm v Pnzr, oddĺt Pľ, vlotkł 63íďa\ł,t!hnúłá 57/207Ł |28 m PÍ h. z - lĺovc ĺrł*ro
tcl: 23ó 005 6t'. írr:220 5tłó'2. lD Gz'mthu
c.młll: podatrlnręlpr'Pnha"arr. hnľJ/www.h.p'rhi.Cz
t'lnkovnl Ęqlcí* PPFbrłíq eĺ. Ewopĺu rcłollz lcołl P7J'l6
člĺlo üllu: 2001 20000!/6000. lc; 7osll858, clc: GZ7oe83ssB
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ľtLĺvľÍno MĚsTAPRAHY
přĺspěvková organizace

a budouoi ýsüavbu přizprlsobit taŁ aby nedošlo jak k poškození sĺĺvĘ vođnĺho zdrojo,
tak zejména k poškozcnĺ nadložnĺho izolátoru a vlasürí aĺodně.

V součĺsné době ve.dc Dopravnĺ podnik hl' m.'hahy spor s fĺľĺnou CWI Smĺchov sJ.o.
o vlasmictví této podzcĺnnÍ stavĘ vodnĺho díla a záľovoň bylo na vodoprávním úřađu MHMP
zalrĄiono ffzpnĺ ověřenĺ paspoľtu r.ýšo uvodeĺré sürvĘ a řhenĺ o strnovcni oohľannýoh páscm
vodnlho zdroje.

Jednó se o zásadnĺ skutcčnosti, kteĺé nemohou bý opomeĺruý při ľozlrodováĺrí RHMP, a lctoré
musĺ být bľárry v rlvahu prc ľozhodnutí o udělenĺ výjimlcy zc stavební uzÁvěľy, jclikoŽ sc jĺťĺá
o výzlamnou stavbu pro laizové zásobovánÍ ob1ľatol hlavnĺho města Praby'

Z výše uvodených důvodů nenĺ možné udělit ýjÍmku zg stavgbní uzÄvěĺy. S rodrodnutĺm je třcba
počkat do doby po ukoněeol ýše uvcdených řízení, ktert mají na ĺozlrodnutĺ zásadnÍ vliv.

lPR PÍď'a k Vaší žádosti r'ydává toto ryjádřeaí:

r uđěleuím Ęŕiinky ze ctľcbni udvěľy
uerouhlrríne

pokud nobudou vyjrsněny ý!c wcdené skulečnosd.

Našc vyjádřenĺ IPR Pľďra č', j. 12835117 tímto pozbývń plahosti.

V případě poüeby jsme připľaveni celou problematiku konzultovat na našeĺn pracovišti'

S pozdĺavem l'l 
'ilĺ^ 

-

lnrtlhrt I hlrvnĺho íta'lr Pnhy
00 Pľ.hl 2

r?oltt3tÍt - .ronl4.r p

Příloha:
li vyjódřenĺ IPR Praha č,. j. l2135ll'|
2/ Vyjńdbní IPR Prďra ć. i. 7 13 ĺ1?

Rozdělovník:
l/ Adresát + dokumentace + spis MHMPruä'
2t (JMČ, Praha 5, odbor úzcmního ĺozvojo, Štefińnikova 13 - l5, l50 22 Pnha 5
3/ IPR Pľaha - RED
4/ IPRPraha-KPU
5/ IPR Probą - spísovna + spis IPR Pľďra

2h''tĺtut pLnoyĺnĺ r ícÜtło'a hlrvnĺho měrtr PĺlĘ, plbpłvlovł oÍ9.nltlce
apraný v obchodnlm rc|rťtlu wdrnłm Mrrulým nudrm v Prrzą óoĺn Pľ. vlo!*. 63
üb:Vyl$rr&á5'1207' lls Ú Pnhr2- Norilłi*ĺo
l.l.| 2!6 o096t7, Ílxl22a5l4 6s2, lD c2zmrhu
i.m'rĺ: podrtrhrtlľPnhrcł lrRPý/rływ,lfl p'ah.'cl
bnhovní3pqFí* P?F blnkł rs' Eľiopĺłłlcĺo7lą rcoal pnhao
ablo úcru: 20otl000ov6ooo. lÖ 7mB3as8. olc: ĆZ7otBtisB
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CWt Smíchoy s.r.o.
se sídlem Archeologická z256l l
I 55 00 Praha 5
ĺČ:0]84l626
zapsána do obch. rejstříku u Měst. sortdu v Praze, oddĺ| C, vloŽka 238597

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, přĺspěvková organizace

VaŽený pan
Üĺgr. ondřej Boháč, ředitel

Vyśehľadská 57lŻĐ77
l28 00 Praha 2 - Nové Město

K šJ, ]PR 06428i l8

V Prazc, dne 6. srpna 2018

Věc: Vvirĺrlřcni CWl Smíchov s.r.ł- ke znlěně .stanovĹskł IPR foľnlou :\ktu:tlizacc wiádřenĺ č.i.
t28J5/l7 Lriijmce ze stavební uzJívěrv nro záměr Revitĺllrjrr.c Nńĺlrĺźni ulice n nŕilchlÍeh
nľostor zc dne ll. ćcń'ence20lE

Yáżený pane řediteli,

obracím se na Vás jrnénern spolećnosti cwl Smĺchov s.r.o., se sídlem Archeologická 225óll, l55 00
Praha 5 - Stodůlky, lĆo: 0384 16Ż6,v návazností na seznámení sę s naprostott změnotr stanoviska lPR
Praha ve véci výjirnky ze stavebnĺ uzávěry, obsaŽerrou v dokumentu oazvaném,.Ak[ualizacę vyjádření
čj. l2835/l7 kvýjimce ze stavebnĺ uzávéqy pro zánrěr Revitalizace Nádrażní ulice a přilehlých
pľostor'' ze dne l l . ćervence 20 l8 (dále jako 

'.Aktualizace").

Úvod

Spolerinost CWĺ Smíchov s'r.o. je vlastníkenr pozemků parc. č. 659/l. ó5912. 659i3,660/l,66012,
66l,662ll,66Żl?' 662ĺ3,66214,664,668ĺ3,6óEi4, 66E/5' 669jl,669ĺ2.669!3,66914, vŚe vk.ú.
Smíchov a v současné dobé usilovně a dlorrhodobě pracuje na ľealizaci záméru výstavby
PolytLnkin Ího centra Smíchov.

Znléua stanoviska lPR Praha učinéná lPR Pľaha v přądmct!ć ĄklLąlŁacĺ se tak naŠí společ
cloĘÝká a ię přímĺl a hcznľostŕedně z'pťlsobilá pŕivodit naśi sp'olďnosti mnqbłmilionové šLody. Zll,áile
podrobněji vysvětlených důvodů jsme přesvědčeni o tonl, že zĺněns strnoviskl ľR Prrha Je
zaloźena na manipulaci sjasně doložitelnými fĺkty' na prokazatelně nepľavdivých údajich a
v neposlednĺ řadě je dle našeho názoru ĺlagrantnĺm porušenĺm a překročenĺm pľavomocí IPR
Praha, nebot'změna stanovĺska ie navíc expticitně založena na úĺlajnýcb důvođech, které ve věci
odstranění stavebnĺ uzávěry nejsou relevantní. Zjevĺé jde o další nepřátelský projev vriči naší
společnosti a danému projektu vycházející z úěelových lźí a nepravd šířených ,,analcem" lng'
Jakotlbkem a s ním spolupracujícímí osobami' Situace uŽ však zpohledu naší společnosti dospěla tak
dalęko, że způsobené a kaŽdým dnem naľůstajÍcĺ mnohamilionové škody vznikajíci naši společnosti
v důsledku neákonné nečinnosti a pľotiprávních či zmanipulovaných úkonů činěných ve zjevné snaze
realizacĺ projcktu znemožnit' nęrnflžeme nadále tolerovat a jsme nttceni sę vyuŹitím všech právních
nástrojů protiprrívním kľokům bnłn it.



CWl SmíchoY s.r,o.

V předmětné Aktualizaci tPR Pĺaha z ůdajně ,,noých" důvodů uvedených v tomto dokumentu (viz
podrobněji rríŽe)_ĺuPLlttlt-4Éu]-Ą.Qbri!!il sve otivodlli stalltł!_$<.t. lPR Praha nejprve vyjádřením ze
dne 22. listopadu Zbt7 pod č,j. l2835/17, stejně takjakD vyjádřenĺm É..1l3ll1 ze dne 20.ll'2017'
v zastoupení Hlavnĺho města Prahy, vrstovil v ránlci svúhu rriáĺlř'cnĺ sĺruhlls s ořctlloŽeni'm,
záměrem vÝstavbv Polvfunkčnĺho centra Smĺchov za nředookladu splnění podmínek

obsltŹľni'ch r uvtĺlcnórn l'ľ iĺirtřľni l.

Nyní v rámci Aktualizace IPR Praha naopak uvádí, Že:

., |' J l l h l l t l ) l l l'9 sc l.yÁ]]J 4!!',l,t'L s k l l a r, l l rlł t. ĺł l ą
musí být brĺiną v úĺ,ohll v rozhoĺĺrultí o uděIeni výjiniry ze stavebni uzĺméry ĺĺRU Snlíchov jih.

Touto skulećností je existence slavby vodniho dila _ vodní zdroj a grcuitaćní pŕivadéč pro technickĺź

centrum ZTC3 Radlice prđského metra, ktery se nacllází na pozentcích parc. č. 669/1, 668/3' 661,

łgg0/I k. ú' Smíchov. Dle planého tlsemního plónu se poĺenky nochĺźzejí ve Junkčnĺch plochách SV
(vśeobecně snlišenĺ!1, ZfuÍK (zeIełi městská lĺrajinnci) a 32 (sberné komunikuce nléstského ýznamu),

|'sotlćclsně tűobé veĺłc Dopruvní podnik hĺ' n. Prahy spor sfrmou CW'I Smĺchol' s r.o. o vląsttlicVí
téĺo pod:enni stctvby votlltího díla a zároveň bylo na vodoprávnĺn liŕąclu lvIHŮtP zuhájeno ŕízení
ovéření pasportu vý.śe uvedené stavby a ŕĺzení o 'stanovení ochranných pá'sen vodního zdroje.

Jednđ se o zcĺsachí skutećnosti, lderĺź nentohou být opometll,ty pŕi rozhodovcini MHIiÍľ, ą které łnusi

být branv v úwlhu pro rozhodnulí o udělení ýjimky ze stavební uzávěr;ł jelikoź se jednci o vfunamnou

stuvbu pľo krizovć zasobovĺiní obyvatel hlĺwního měsla Prahy.

/ 1,ý!e uĺ,edený.ch tlilvodli ncní nloźné udćtit výjinku ze stďvebni ĺł:civéry' 'S ro:hodnulíln je lŕebcl

pĺsĆkut ĺlo ĺtĺ:by po ukonc<enĺ výŠe tlveclenÝch ŕĺzenĺ, ktere nuýi na ro:hotlnutí zúsutlłlĺ ĺ'ĺiv."

Konlĺrétni r'Ýbruĺlv a nřinominkv

a) Slnre!.riĺ uzłle-11_nrń 15t '4ľtlścllĺ. llcbot' cristclrcľ lodního dílil nt'mĺ!-nĺ q:Idjlnjgb!]
!1/1i!! ý-L!!

St;rvební tlzávéĺajc a nrá vżdy bý't jen dočasnýłn opatŕenirn. ktere by nlělo být v platnosti pouze po

clobu. kĺl.r tl'rajíj:rlĺlů ołl poćát\rr soeciľlkrlvalle drirtrl} ľcľji'Ć|19!!. V danćln pŕípadi bylo iílnto
dt'lvoclcm ,,ĺłhvtilení lrtlth'ĺńnéjśĺ tĺ:enłłě plrhu>vtlcí ĺlokunlentĺĺc'e neho poŕízellĺ tt pľcjedniiní ú:enllě
p!<inowtcí!rc pudkltlĺlu plro ctli ro:sĺlh l'elkeho ľĺ;:ĺ'<łjověho li:łllli lleho.ie7,, uge|ęllt)tl ćti:;t. v)'ne:enou

poři:ovateĺeil schłciĺeného lizenlniho plciłltl síclelního úNaľu hlitvnĺho nlésĺu Pruhl'i " Jc jcdnoznačné,

Že důvo,l, pro.ktery byla zřĺzena stavební uzávěra VRÚ Smíchov- jih. jiź dávno pominLrl a je na místé

jejÍ zrtlśení. Úaajne důvody. kteľé lPR Praha uvádĺ v Aktualizagi. jsou nejen nepravdivé' ÍęspektiVe

zaĺożené na ľabulacích, lŹích a zjevně neověŕený'ch infornracích, avśak sarny o sobé jsoLr pŕedevśirn

z pohledu tl 
"-ńní 

stavebn i uzávěry iľelevantní.

Skuteénost, że její důvody pominuly. potvĺzují i obdźená kladná vyjádření dotčených subjektů a

orgánů. odkazrrjeme zárovęň na skutečnost, Že v související a v zásadě identické situaci rozhodl

Nejvyšší správnísoud ČR ve vztahu k téže stavębní uzĺvěřę pro územĺ Kbel ľozhodnutĺm sp' zn' 4 Ao
8/20ll ze dne 2l. února 20l2, kde mj. konstatoval clltluhtxlolrorr hczrĺĺlrrtlst lllH}lP iaL s úzcrllíllr

naloŹit a staveb!í uzávěru v naoadeném roxahu zrušil. nebot' nečir]nost MHMP nęmůŽe jĺt ktíźi
vlastníktj pozelnků. Lteŕí isotr ttlulrrttrc!'ullĺ'51i_.119gativné eascŽerli rla srjch pľálcsh. Tento ávěr je

zcela relevantní i v naší situaci.

| Żđrlna: porlntĺnekood ćíst1, !-6 se jakkollv neĺvtaIl n1,'ni údajně ,.nové :jíśténé'' eÍisl?nce yĺavb:l vodnĺho dila
:vi:cílcinckĺ,wh.ĺuśklHl m P"ąh.vt! 3J l99rvg:nćłűpo:tlćjśíchnovelĺ:ttci
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b) Ę.1i51Ę3ge-J9dního díla prqlazątęlné nenĺ31q ĺPR Praha-novou skutečnostĺ

Tvrzenĺ, Źe s.. lPR Praha údajně poprvé dozvéděl o ęxistenci stavby vodnĺho clĺla vdubnu 20lS'je
zcela nepľavdivé a účelové' Pŕedmétné vodní dílo bylo vybttclclváno v 80. a 90. letech 20. stolętí a
ąkolatrdováno ! lq99--lq95}. Lze poukázat zejména rla následující skutečnclsti pľokazujícĺ' że se o
novou skutcćnost nejedná. neboť:

(i)

( ii)

( ĺii)

(iv)
(v)

(ui)
(vii)

(viii)

(ix)

(x)

tPR Praha jako zpracovatel Stľategického plánu musĺ o existenci vodnílro dĺĺa' jakoź i o
ůdajném potenciálním zdrojĺ vody pro 600 tis' obyvatel. vědét, pokud by však tato druhá
informace byla pravdivá'
lPR Praha je účastníkem komise pro plánovánĺv oblastivod - speciálně koĺnise Dolní
Vltava, krlę sę lPR Praha za Hl, m. Pľahu vyjadřujc jisté i k otázce vodních zdrojů,
lPR Prahą se podílí na vypracováni PRVK Hl' m' Prahy, kde se mj. vyjadřuje k otázce
vodních zdrojťl,
IPR Praha se aktivně podĺleI na zpracování Generelu zásobování vodou Hl. m. Prahy,
lPR Praha se podílí na zpľacování Krizového plánu Hl. m. Prahy, kde se ŕeší mj. otazka
zdrojů vody při krizovém řízení,
lPR Praha je dobře známa situace také díky jeho vyjádření k ochrannému systému mętra'
ĺnstitutu městské informatiky byla dle předávacího protokolu v roce l995 předána
Geodetická dokumentacę skutęčného pľovedení stavby Gľavitaěnĺho přivaděće - agendu
IMIP následně pŕebral Úťvar rozvoje města (tj. IPR Praha),
ĺPR Praha se vyjadŕoval ke studii - Smíchov ĺDS - urbanistická Studii pro úpravu smémé
části UP SU HMP, která byla zpracována s ohledem na podklady od } ľvĺetroprojekt
(Posouzení možností a stanovení podmínek pro případnou stavbu administrativní budovy
v prostoru jímacích vrtů vodního pŕivaděěe pro TC 3)'
lPR Praha. zapracoval změnu U085] - Výstavba polyťunkěnĺclr budov lDS SVllCHoV do
platného UP HMP.
na lPR Pľalra byla z povéŕení CY/l Smíchov s.r.o' v červttu 20 l6 presentována
architektonická studie Polyťunkční aĺęál Smĺclrov, ve které byla pľoblematika jímacího
systému presentována (ll*Výkręs limitr'i)' obdobné bylo toto téma diskutováno na
nékolika dalśích schťlzkách zcelkový'ch l2 schůzek na toto térna mezi našimi prrljektanty
a prncyrl níky tPR Pľaha proběhnuvšími v období od listopadu 20 l5 do listopadu 20 l7.

c) ll'l( l'ľĺhir rr.litltĺlll .'\ktrralizncc [lĺ!rirntně překrtrćuie.sré kĺlmnctľncľ

Vycháze'iíc ze soućasného'znénizíizovací listiny lPR Pľaha lzę konstaĹovaĽ následLrjící

V souladu sjejĺm Ölánkem X.l.l0, je lPR Pľaha nadán pravomocí definovanou jako ,,zajišt'ování
podkladů ke stavebním uzńvěrrĺm a zpracovĺĺnim podkladů pro rozhodování o výjimkách ze
stavebních uzávěr z hleĺliskit soulatlu s konccnčními tlokumcnlv". Vytvoŕením Aktualizace však
lPR Praha tuto kompeterrci zásadním způsobem pŕekraćuje. Ncjen, że nęuvádí żádný koncepčnĺ
dokument, s kteým by bylo udělenĺ výjimky ze stavební uzävéry v rozpoľu (neboť Žádný takový
dokumęnt ani neexistuje)' ale své závéry činí pravděpodobně na základě,fopisu" či jiného ,,zdroje",
jenŽ obsahuje lŹivé a fabtrlované infonnace. J<le o pľotiprávní a úéelové jednání, postrádající
jakoukoliv relevantní oporu v právní i faktické rovině. Lze se pouze dohadovat, zdajde o pľojev snahy
vyhovět ,,zadánĺ shora" nebo o spolehnutí se na pravdivost údajně nově poskytnuých informací.
Aktualizace navĺc, v rozporu se zavedenou prasĺ, ani neuvádí, z čeho Ęĺto ',zásadnĺ'' informace čeęá.

J ko!a*!ĺ'tćnĺ ,o:ho,7nuti oĺlhorłt vvstavh, ,\łH'lIP ć.1 ,|ĺtĺ.\tP-őĺőt_Y.'9j, ĺ'}.\]J -] i l69:. To'ĺ''ś :z dąz 2" I t995
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d ) l P R Ľęła-I9z!-c!a!al_!ąpov i n n ost zj isti! a-ovéřit s ku teč ný stav v éc i

lPR v Ahtualizaci uváĺlĺ. że se v daném případé jedná o zásadllí skutećllosti' které nemohou byt
opomenutv pŕi ľozhodování RHľv4P a musĺ byt brány do úvahy' jelikoŹ. se jedná o významnou stavbu
pro krizové zásobovátrĺ obyvatel hl'm. Prahy pitnou vodou.

CWI Smíchov však uvádí a poukazuje na skutečnost, źe:

[99 1ęľého v1'plÝvá' że se jedrlá o
t'( zltlllrtrtltt sľ:lvbtt nrĺr zásĺlbĺlváni nitnłru vĺltlĺrtt
q-ľ9_ri.s1qjc 7:rd 11 tlĺtktrrncllt. ktcď prokazrlic. żc sc jcdnii o r tldrr p itll,ltl (,r crlcrlo tl iakrl zd rrri _ r
současnosti se iedná o rnálo vvużívanÝ zdroi technologické vodv pro mcľro).
neexisttiie Źńrlný.plán. jak tento zdrqi wqźĺt pro zásobování pľo kri;1ovć úćclv.

Z výśe uvedcného vyplývá, Že se jednĺi o pouhou domněnku IPR nepodloženou Žádnými relęvantnĺmi
platnými dokrrmenľy. přestože existence předmětnóbo vodního díla a otázka zdroje technologické
vody pro metro je znńma přes 30 let, lPR Praha přebírá nejen aľgumentaci, ale i formulace, z
pfukonaného vyjádření "znalce" ing. Jakoubka. lPR Praha si navíc před vyjádŕellím k problematice
nezjistil podstatná lakta (hydrÚgeologické posudky, vy'jádření ĆuĺĺÚ. a dalŚi). jednal pouze na
základě vlastrríclr dornněnek vycházejících z neoficiálního a prokazatelné lŽivého dopisu Ing,
Jakoubka, jenŹ navĺc nenĺ pro oblast hydľogeologíe ani kompetentním znalceln.

Ve vđahu k tvrzení ohledllé existęnce sportl sDopravnirn podrrikem hl. nl. Prahy jde opét o zjevnou
trepľavdtl' Źátlný soudrlĺ či jiný spor mezi uvedenými stranami v sotlĆasnosti neprobĺhá. K otázce
nevyjasněných vlastllických vztahr'r kjĺmacím vrtlim a výztratnIrćlnu vodnĺlnu dilu v podzemĺ, pak
uvá<Jíme náslcdttj icĺ.

Jilnacĺ vrt-y- byly Ź[olĺudovĺĺny v roce l995 a pak zanedbávány a ncřeśen-v zjevné ptl dobu nékolika
desetilętĺ, l,ze jell pr:ĺJorknout, Že vodní clílo i souvisejĺcĺjímacĺ vrty pocházejĺ z minulého tisĺciletÍ a
proto byl nepochybně jiż dostatek času jak k vyřeŠení majctkovć situacę, tak k rr_lzhelĺlĺlutí ohlcdnó
potenciáIní nutnosti oclrľany vodního zdroje. Dosud se však ze strany odpovédných orgánů nic
nestalo. Ve skuteĆnosti celá otázka existence imoŽné ochrany gravitačního přivadéĚe a jĺmacích vrtťr

byla otev'ŕena a i její ŕośellí iniciováno z naší strany po nabytí pozemků a provedeno na naše náklady'
Jako noví majitc|ć pozcnrků i na nich umĺsténých jímacích vrtti jsrne opakovaně nąbízclí městrr
pŕevedeníjírnacích vrtti do vlastnictvÍměsta a/nebo zŕízeni ochranných pásem.

Výlučné z naŠí iniciativy a v legitimní snazo zrealizovat na pozemcích Projekt polyftrnkćního centra
Smíchov jsme vynaložili rozsáhlé úsilí i za účelem zmapování tlmístění a stavu jímacích vľtti na
pozetncíclr' zaangaŽovali jsme na vlastní náklady expeĘ za účelcm zjištěni současného stavu a
zajištění oclrrany vńů iv rámci realizace našelro pľojekttl a jednali se všemi zúčastněnými subjekry_,

které o to projevily ájem.

V rámci jednání s DPP a Magistrátetn hlavního města Prahy jsme dokorrce navrhli uzavŕenĺ
Tľojstrarlné dohody. kteľá by na stľaně jedué umoŽnila CWI Smíchov realizovat projekt na pozemcích
a zároveň by na straně dľrrhé zajistila pro mésto, DPP a předevŠím pro obćany definitivnĺ vyřeŠenĺ
vlastnických vztahťr k vrtůnl a jejich ochranu formou zřízení adekvátního ochranného pásrrla,

revitalizaci NádraŽnĺ ulice, a to Vśe za mininrálrrícłr veřejný'ch nákladů. NaŠe ochota véc vyřeŠit smĺrně
a bez poŽadavku na úhľadu ceny vrtů a souvisejícĺch pozemků je však časově olrľaniěena. Faktick,v
jediným požadavkcm za naši stranu je dodrŽování zákonných pľavidel a lhůt ze strany městských
oľgánŕr, včetně odstranéní stavební ttzávěľy, pľo kteľoujiźdrĺvno neexistujĺ zákonné důvody. Bohuźel

a

a
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současný krok ĺPR Praha je exemplárnĺm případem nesprávného a protiprávniho riŕedního Postupu' a

to bohużęl za situace' kdy jednánĺ o uzavŕení Trojstranné dohody nadále a poměrně pozitivné
pokraéuj ĺ.

\'ĺłrlr h ĺlkĺnlźité nńnruré ĺ upuĺtěni ĺltl tlnlšich orotinnivnĺch krrllrri

S odkazeln na vše výśe uvedené Vás a Vámi vedený úŕad vyzýváme ke zjednánĺ okamŹité nápľavy a
upušténí od dalśích protiprávních kroků' Vdobré viře a vdůvéŕe vzĺkonný. korektnĺ a na

objektivních skutečnostech zaloŻený postup jednotlivých úřadů jsme jiŽ realizovali řadu úkonů a
aktivit souvisejícich s realizacĺ pĺojektu Polyťunkčního arcálu Smĺchov a v souladu s pńncipem
legitimního oćekávání chceme v jeho rcalizaci bez dalšĺch neałkonných pnůtahů a ůkonů pokľaěovaą a
tojak ku vlastnímu prospčchu, tak ku prospěchu všech Praźanů.

Vreývĺĺme Vńs nroto k ořehodnocení stnnovitkr zauigĺćho v Akturlizeci neioozděii đo konce
al o .- -4 __Lt_J_t-! _.l_^L -__'lŁJ._Ĺ --l_-'^_L!^L ^Lt^t,.!.-t-L -1,...J-^-rlł

Zúroreń Vúr äĺlúme o sdělcni r irkÝch dokumentrl r inÍormrci Váš úfuĺl nř{ wdlni Aktuellzrcc

zwlrii řkodv můsobcoé mĺi roolcčoosti ocrjkorními orůtrlľ r avni i zievlě orotiorĺni
změrou oostoic ĺPR Prrhr.

Za dané situace jsme v ńmci povinnosti v'ýkonu ŕádné péćc pŕi ŕízenĺ naśi spolelnosti povinni
upozornit lPR Praha a Vas jako pfudstavitele odpovédného za jeho řÍzeni na stav, kdy přetrvávajĺcí
nečinnost jen dále prohlubuje śkody a prodluŽuje nezákonným zprisobem dobu, kdy není możné

dotlenou smĺchovskou lokalitu reviblizovat a započĺt s rcalizací naśeho projektu. Jsme přesvědčeni o
tom, že neexistuje żádný ákonný důvod pľo udrżování staYební uzávěry '.VRU Smíchov jih".

Nećinnost a ĺealizace protiprávních ŕrkonů jako je vydání Aktualizace zpúsobuje naśi spolcčnosti
závażné Škody a znemożňuje nám ĺęalizovat legitimnĺ projekt na naŠich pozemcĺch a v düsledku pak

ohrofuje i aĺjmy hlavního měsla Prahy a jeho občanů a můž.e vyústit v mnohamilionové škody, a to
nejen pm naši společnost. ale i pro mésto ajeho občany.

Jsme přesvédčeni. Że výše poPsaný způsob a okolnosti vydáni Aktualizace, založené na ąievĺré
ncprardilých r nsoréřených inl'ormacĺch. jcż navic nejsou zpohleĺlu ľole a ĺxlJxlvédnosti lPR Praha
ĺelevantnĺ t'e rztahu l pHmétnému půvoĺlnĺmu stanovisku. pŕtdstaľujc zjevné a zásadni přckrďení
pravoĺnoci ze strany lPR Praha s možnými sprńvnĺmi i tresmépnĹvnimi důsledky.

S pozdravem,

\2,/ . cwt SmÍchov l.r.o.
; fuchcolo$clr 225ďl
I tSt 00 pnhs sL IĆ:038al6ł6 oy'-4

lng. Radek Menših jednatel CWl Smíchov s.r.o


