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Mgn Petrr Kolínská, nńměstkyně primrĺtorky pro územní rozvoj a územní plán

Nám. F.Kafky l
11001 Praha I

V Praze, dne 17. srpna 2018

K ěj. MHMP l040462n0l8

Vřc: orrěĹovná r"ýzva ke ziednání nópraw ve věci nové Aktualizĺce wiádřenĺ IPR Prrhg k
rrýiimce ze zrĺkezu stavebnĺ činnosti ve vztahu k oozemkům v k. ú. Smĺchov vtastněnýń
snolcčnosti C}Vl Smichĺlv s.r.().

Vážená paní magistľo,

obracím se na Vás opětovně jménem společnosti CrľYI Smíchov E.ľ.o.' lČo: olsąto26, vsouvistosti
s podanou żádostí o povolení výjimky ze zäkazu stavebnĺ činnosti stanoveného vyhláškou ě' 33l1999
Sb. hl' m. Prahy, o stavební uzávěíe ve velkých rołojoých ĺlzemích hlavnĺho města Pľahy, ve znění
pozdějśích novelizací ve vztahu k záměru ,,Revitalizacc NádľaŽní ulice a přilehlých prostoŕ'' jež se
ýká mj. i pozemků paľc. č. 659ll, 659/2, 659/3, 660ll, 660t2, 66|, 662tl, 662ĺ2, 662ĺ3, 662ĺ4, 664,
66813,66814,668/5'669/l,669/2,669ĺ3,669l4,vše v k.ú. Smíchov vlastněných našĺ společností.

Uvodem odkazuji na již proběhlou komunikaci v této věci, zejména na naše dopisy zc dne l9. března,
6. ěervence a 7.srpna 20l8 a Váš dopis ze dne 28. června 20t8.

obracím se nyní na Vás znovu jako na členku rady odpovědnou za územnĺ rozvoj a tedy i za
fungování Institutu plánovaní a rozvoje hlavnĺho města Prahy (drĺle jako ,,IPR Praha"). Naśe
spoleěnost se dozvěděla o tom, źe IPR Praha vydal dne 6. srpna 20l8 opět novy dokument pod čj.
8978/18 nałłaný 

',Aktualizace 
vyjádření č.j. 0ó4E2/lE k ľýjimce ze stavební uzávěľy pro záměr

Revitalizece Nádľažní ulice r přilehlých pľostoť'(dále jako ,,Aktualizecď.).

V novém vyjádřenÍ IPR doslova uvádí, że .s rylľ!ę-llýu ĺ'ŕiiulkľ :c slW
hlcdisku .ĺĺluhlusi :ĺt 11uhllĺłllt)', :t, l,lnlL, '\tutll,|,(lll) l,L.lľlul,l() I,ú:iilłłtl,lrtllllll_:L!ľtýľ u lnrc:gjlc1-'t
ocltanná opątŕení vochľanľém pgĺluą1vodního zdroie ltŕed zahąiením územnĺho řízení.."' lPR dále
tvrdĺ, že stąybu vodního díla lz.e v},tlžívat jako náhrąla! ądrsj vodv až pro cca 600

@r!-zdrqj. glrlsur|_rĺlolénr místě neesis se v ltlulĺdu se lś,..ltli
snrávními rozhod@p_rá-vdeh. g$_5tlĺl vŽd-v iednalo o vĺrĺlní {r!g_JrauŽĽ3nś j
bolaudoyruąjotc c'Es1ęný zĺ!ľqj tęch!btśrĹ('d},ŕlčelově t'ľče ĺ-sys!ém metrq'

Pro úplnost odkazujeme na náš předchozí dopis ze dne 7. srpna 20l8' jenž obsahoval podrobného
zdůvodnění faktické i majetkové situace v lokalitě Nádražní, včetně detailnĺho popisu historie
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předmětných vodních děl, jejich současného stavu, účelového určení a relevantních rozhodnutí a
dokumentů. Skutečnosti uvedené v předmětném dopise zťlstávají nadále zcela relevantní.

Aě do jisté míry kvitujeme alespoň změnu předchozího nesouhlasného stanoviska IPR, jsme
přesvědčeni o tom, Že i noľń Aktuĺrlirĺcc ie z'łložcnn nn nenrgvdivÝch g účclovř ořckrouecných
skultčnostech ĺr ncreĺIektuie součnsný slnľ r drlnó lĺlknlilč n nřcrlslrtr'uie zlĺsadnĺ a nrrllillľńvnĺ
ořekročení nrrrvomoci u nľavirlel. iinliž ie lPR novinen se řídit.

V neooslední řadě ie souhlas nodmĺněn zievně nesolnitelnÝmi nodmínkami. které navÍc ve
vzlahu k otázcc ĺlalšíbo tnlĹní stavebnĺ uzńvtÍrľ neisou ľelevantnĺ.

lPR re tak stanovovánĺm takoyÝch nodmĺnek stavĺ đo řrdv s đalšími subiektv. ienž se snażĺ
ohÝbriním skuteěnosÍĺ. ignorováním nroccsnich i hmotnÝcb nráv vlastníka nozemků a vodnĺch
tlěl - ClVl Smĺchov a slanovovĺinĺm nereótnÝcb a nedüvodných nodmínck ..řešit* situaci. kdv
bvla v 90. letech v ľámci privatizace části Doprevního podniku h|avního města Pľahv
orivetizovánr sDolu s budovgmi q oozeĺnkv v Nádrgžní ulĺci ną Smĺchovč telé vodnĺ díta
nacházeiicí se na těcbto oozcmcĺch. Sklrtcčnost. že vlastníkem vodnĺch děl v tóto lokalitč. sc stala
snolečnost IDS Prahn as.. od niř ie snolu s nemovitostml nnbvlĺ v roce 2015 snolečnost CWl
Smlchov. bvla iednoznaěně doložena e orokázáoĺ.

IPR se tak, ať uŽ vědomě ěi nevědomě, staví do řady s dalšĺmi subjekty,jenž se koordinovanou snahou
snažĺ,,řešit a poký" problém spočĺvajícÍ ve více neŻ20leté ignoraci existence a osudu těchto nyní
údajně zĺisadních vodních děl. Po nabytí pozemků cWI Smíchov provedl za účasti kompetentních
expeĺtü několik místních šetření a zajistil vypracování tři hydrogeologických posudkťr za účelem
zajištění ochrany stávajĺcích vodních děl ve světle plánované ýstavby Polyfunkčního centra Smíchov
na předmětných pozemcích.

V reakci na aktuální Aktualizaci vyjádřcní IPR je pak nutné znovu zdůraznit následtrjící:

Je bohužel zjevné, že obsah a zejména podmínĘ stanovené v Aktualizaci dokládají, že jde o
další a nezákonný projev koordinované snahy po více než 20 letech ,rřešĺt" situaci, kdy byl
v rámci prívatizace části Dopravního podniku hlavního města Prahy privatizován i nemovitý
majetek spolu s vodnĺmi dĺly na nich a pod nimi. Fakt, Źe se vlastníkem vodnĺch děl spolu
s předmětnými pozemky stala společnost IDS Praha a's., byl ze strany CWl Smíchov jednoznačně
doložęn a dokládají to i samotná rozhodnutí vodoprávníclr i stavcbních úřadů'

Bez ohleđu na otńzku vlastnictví je vyjádření IPR jednoznačně zaloźeno na neexistujĺcích
předpokledech a informacích. Na pozemcích nejsou a po dobu více než 25 let ode đne zahńjení
provozu vodních děl nebyla stanovcna jalcĹkoliv ochranná pásma, nejedná se a nikdy se
nejednalo o zdroj pitné vody a už vůbec ne o stľategický záložnĺ zdľoj. IPR tak stanovuie zceta
nereĺĺlné, nesplnitelné a souěasný stav nereÍlektující podmínĘ' jejichž jediným smyslem je
činění obstrukcí pľo plánovenou ľýslavbu a ,,zvrácené silové a pľotĺpľávní" řešenĺ privatizece
části DPP' kterou 20let nikdo neřešil.

Ve vztahu k tvrzení IPR Praha ohledně existence spoľu s Dopravním podnikem hl. m. Prahy jde opět o
zjevnou nepľavdu. Żaany soudní čijiný spor mezi uvedenýĺni stranami v současnosti neprobíhá.

IPR uvĺńdí existenci údajného sporu o vlastnictví vodních děl jako jednu z podstatných
skutečností a přejĺmá neověřenou eľgumentaci třetĺ stľany' tj. DPP. Navíc se tĺm zjevně ocitá ua
poli zcela mimo svou kompetenci, nebot' posuzování otázek vlastnlctví vodních děl do role a
působnosti IPR ncspadá. CWI Smíchov není známa jalĺíkoliv infoľĺnace o existenci sporu o
vlastnictví, nebot' ani DPP ani žádný z kompetentních úřadů dosud nedoložil informaci či
dokonce dokument prokĺzující ěi alespoň naznačující, že by vodni díla byla majetkem jiné osoby
než vlastníka pozemků, na nichž se Yľty nachází. Lze znovu poukázat i na všechne existujĺcí
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riřednĺ rozhodnutĺ potvrzujĺci vlastnictví vodních děl vlastnĺkem pozemků (mj. kotaudace,
rlozhodnutí o povolenĺ o nakládánĺ s vodami, atd.). Pokud má IPR k dispozici informace o
skutečné existenci sporu a doklady prokazujÍcí vlrstnictví jiné osoby než CWI Smíchov, měl by
tyto skutečnosti bud' zcela ignorovat iako irelevantnĺ pľo denou věc anebo řádně označiÍ
rozhodujĺcí fakta včetně stanovisek obou stran a identíÍikace dokumentů, z nichž obě strany

'spoflt" odvozují své vlastnĺcké právo.

Přes řeđu
výzcv adresovaných této společnosti i jednotlĘm riřadům jsme dosud neobdrželĺjakoukoliv
informeci, respektive dokument prokazující, že by tato vodní díla byla vlastnictvĺm DPP.
Vyjasnění této pozice a transparentnost v chování by mobta významně přispět k deeskalaci
současné situace a vedení konstruktivního jednání za účelem nalezení řešení reflektujícĺho
současný stav a opľĺvněná pľáva a zájmy všech stran.

obdobně lze označit za prokázané, Že se o vodní díla nikdo déle než 25 let nestaral, stav vrtů byl více
než zanedbaný, nebyla stanovena ani Źádná ochranná pásma a teprve snaha CWI Smíchov věc řešit a
naléa řešení poukázala na stav dlouholeté ignoľace vodních dět, o nichŹ jsou najednou šířeny
nepodloŽené a účelové inťormace jako o strategickém vodním zdroji pro statisíce obyvatel.

Byla to přitom CWI SmÍchov, jež v dobré víře upozoľnilr na existenci vodních dět na vlastnĺch
pozemcĺch, a pokusila se vyjednat dohodu všech zrĹčastněných subjektri umožňujÍcí paratelní
ochranu stávriících vodnĺcb děl i ľeelizaci stavebního projektu na pozemcích cwl Smíchov'

Namĺsto toho ic cílľm ľozsĺĺhló snahv ..nřikní't" ĺllouholetou ignoranci nrolioriir'nĺ
kooľdinovanou snlrbou siturtci změnit úřgdnimi nostupľ ľculizovĺní'mi s totálnint
neresnektováním zákonem enrantovrnÝeh nráv a zlĺimli CWl Smĺchov.

Je nutné zdůľeznit že společnost ClVI Smichov je soukľomým subjektem e konsekventně
předmětné pozemky a na nich stojící budovy jsou soukromým majetkem' Z dosavadního
postupu IPR v tomto roce v đané věci vyplývá zřetelná obava, že rričelem a snahou postupných
aktualizací vyjrĹdření' a nyní i úěelem stanovení nereálnýcb, z pohledu stavební uzávěry
iľclevantních, a z pohledu skuteěnébo faktického i prĺńvního stavu zcela smyšlených, podmínek.
Jelikož jsou však jak nemovitosti tak na nich umístóná vodní dĺle soukromým majetkem, je
současný postup IPR protipnĹvní, nebot' stanovuje vińuátní podmínĘ budoucí ľýstavby, jež
nemaji oporu ani v právním, ani ve faktickém sĺavu.

V přĺloze tohoto dopisu předkládám naši výzvu odęslanou lPR Pľaha za úőelem okamżitého ąjednríní
nápravy a zároveň ke sdělení zjakých oficiálních a relevantnĺch zdrojü a dokumentů při vydání
Aktualizace vycházel. Vpodrobnostech na ni odkazuji, neboť detailněji specifikujelżi a fabulace,
znichż lPR Praha při vydání Aktualizace vycházel.

Ze dsné siluace se na Megistľĺĺt hlavního města Pľrha a ne Vás jako představitelku odpovědnou
zł oblast územního rozvoje a ĘR Pľaha obrgcím s uľgentní žĺĺdostí o okamžité zjednánĺ
nápravy a zóľoveň o pľověření dosevadního postupu IPR Preha se zaměřením na prověľku
obiektivity a zobledněnĺ skutečných a úřcdně doložených faktů. o výsledku Vašeho šetření e
postojĺ k bezprecedentnĺmu postupu IPR Pľeha v této věci nás bez zbyteěného odkladu
infoľmu|te.
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S pozdravem,

'CWI Smíchov s.ľ.o.
Aľcheologická 22s6/l

l5S 00 praha S
Ilr 0384t626 O

lng. Radek Menšík,jednatelCWl Smíohov s.r.o.

Přílohy:

(i) dopis CWt Smíchov s.r.o. adresovaný IPR Praha ze dne t7. srpna 20l8,

Na vědomí:

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA' priĺnátoľka hl. m. Prahy
Mgľ. Petĺa KolÍnská, náměstkyně primátorky
pĺof' lng' Eva KislingeĺovĄ CSc., náměstkyně primátoĺky
PeE Dolĺnek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas
Daniel Hodek
Ing. Mgr. lrena Ropková
lng. Karel Gľabcin Procházka
Bc. Libor Hadrava
lng. Radek Lacko
Jan Wolf
RNDr. Jana Plamĺnková
Ing. Jiřĺ Haramul

adriana. krnacova@praha. e u

Petľa-kol inska@praha.eu
eva.kislingerova@pľaha" eu
pctr.dol inek@praha.eu
daniel.hodek@praha.eu
irena.ropkova@pľaha.eu
karcl.grabein.prochazka@praha,eu
l ibor.hadľava@praha'eu
radek.lacko@praha.eu
jan.wol@praha.eu
jana.plaminkova@praha.eu
j iri.haramul@praha.cu
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Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková oľganizace

Vrĺžený pan

Mgr. ondřej Boháč, ředitel

Vyšehradská 51lŻ077
l28 00 Pľaha 2 - Nové Město

K čj. IPR 8978/18

V Praze, dne I 7. srpna 20 I 8

Věc: Vviáĺlřenĺ CWl Smíchov s.r.o. k onětoľné změně _ gktualizaci vvińdřeni IPR ě.i. t978/t8
k rrýiimce ze stavební uzávěrv pro záměr Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých prostor ze dne
6. srpna 2018

YáŽený pane řediteli,

obracím se na Vás znovtl jménem společnosti cwl Smíchov s.r.o.' se sídlem Archeologická2256/1,
l55 00 Praha 5 _ Stodůlky. lČo: o:sąl626' v návazllosti na seznámení se s další změnóu stanoviska
IPR Praha vę věci výjimky ze stavební uztlvěry, obsaŽenou vdokumentu nazvaném ,.Aktr.ralizace
vyjádŕení čj' 8978/18 kvýjimce ze stavebnĺ uzávěry pro záměľ Revitalizace Nádražllí ulice a
přilehlých prostor'' ze dlrę 6. sľpna 20 l 8 (dále jako ,,Aktualizace").

Pro ťlplnost odkazqjeme na náš předchozi clopis ze dne 7. srpna 2018,jenŽ obsahoval podľobného
zdťrvodnění faktické i majetkové situace v lokalitě NádraŽní, včetně detailního popisu historie
předĺnětných vodních děl' jejich současného stavu. ťlčelového určení a ľelevantnich rozhodnutí a
dokumentri. Skutečnosti uvedené v předmětném dopise ztistávají nadále zcela ľelevatrtní.

Ač do jisté míry' kvitujeme alespoň zněnu pŕedchozího nesoLrhlasného stanoviska ĺPR. jsme
pŕesvědčeni o toln, że i nová Aktualĺzace je zaloŹena na nepľavdivých a účelově překľoucených
skutęěnostech a nereflektuie současnÝ stav v dąné lokalitě.

lPR se tak stanovovánĺln takových podľníltek staví do řadľ_ s dalšími subjekty. jenŽ se snaŽí ohýbáním
skutečností. ignorováním procesních i hmotných pnłv vlastnĺka pozemki'l a vodnĺch děl - CWt
Smĺchov a stanovovánim nereálných a nedrlvodných podnlÍnek ..řeŠit" situaci. kd.v byla v 90. letech
v rámci privatizace části Dopravního podniku hlavnĺho města Prahy privatizována spoltt s budovami a
pozemky v Nádľažní ulici na Smíchově také vodní díla nacházejícĺ se na těchto pozemcĺch.
Skutečnost. že vlastnĺkem vodních děl v této lokalitě se stala společnost tDS Pľaha a's'. od níž ie spoltl
s nemovitostmi nabyla v ľoce 20 ]5 společnost CWI SnrÍchov.

lPR se tak, at' už vědomě či nevědorně. staví do řady s dalšími subjekty. jenŽ se koordinovanou snahou
snaží .,řešit a poký" problém spočívající vę více neŽ 20 leté ignoraci existellce a osudu těchto nyní
ŕldajně zásadních vodních děl. Po nabytí pozemkťr CWI Smíchov provedl za účasti kompetentních
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expertů několik místních šętřęní a zajistil vypracování tří hydrogeologických posudků za ítěelem
zajištění ochľany stávajících vodních děl ve světle plánované v'ýstavby Polyfunkčního ccntra Smíchov
na předmětný'ch pozelncích.

V reakci na aktuálrlí Aktualizaci vyjádření lPR je pak nutné zdůraznit nrĺsledqjící:

Je bohužel zjevné, že tón, obsah a zejména podmínky stanovené v Aktualizaci dokládaji' źe jde o

další a nezákonný projev koordinované snaby po více neź Ż0 letech ,,řešit" situaci, kdy byl
v ľámci privatizace části Dopľavnĺho podniku hlavního města Prahy privatizován ĺ nemoviüý
majetek spolu s vodnĺmi dĺly na nicb a pod nimi. Fakt, Žę se vlastnĺkem vodníclt děl spolu
s předrnětnými pozemky stala společnost IDS Praha a.s., byl ze strany CWI Smíchov jednoznačně

dolożen a dokládajĺ to i samotná rozhodnutí vodoprávních i stavebních riřadů.

Żadnaiine osoba dosud přes řadu výzev nedoložila jediný důkaz o tom, Že by vodnídíla byla jejich
vIastnictvĺm..

obdobně lze označit zaprokázané, Žę se o voduídĺla nikdo déle neż'20let nestaral. stav vľtti bylvíce
než zanedbaný, nebyla stanovena ani źádná ochranná pásma a teprve snaha CWI Smíchov věc řešit a
naléa řešení poukázala na stav dlouholeté ignorace vodních děl, o nichŽ jsou najednou šířeny
informace jako o strategickém vodním zdľoji pro statisíce obyvatel. Existence tohoto údajného
vodního zdroje však není zmíněna v žádném ze strategických či relęvantních dokumentů, což jen
dokládá Ítěelovost současné snahy o ,.vyřešenĺ" majetkové situace pľostřednicwím zničehonic urgentní
snahy ,,ochĺánit vodní zdroj'', přičemŽ vlastníkovi těchto děl a pozemků je účast v předmětných
řĺzeních odpĺrána, jakoŽ i inforrnace o jejich průběhu'

Byla to přitom CWI Smĺchov, jež v dobré víře upozornila na existenci vodních děl na vlastních
pozemcích' a pokusila se vyjednat dohodu všech zrĹěastněných subjektů umožňující paľalelní
ochranu stávajĺcĺch vodnĺch děl i realizaci stavebnĺho pľojektu na pozemcích CwI Smíchov.

Je nutné zdůrazniĺ, Że společnost CwI Smĺchov je soukľomým subjektem 
^konsekr'entně předmětné pozemky a na nich stojící budovy jsou soukromým majetkem.

Z dosavadnĺho postupu tPR v tomto ľoce v dané věci vyplyvá zřetelnń obava, že riěelem
a snahou postupných aktualizací vyjádření' a nyní i účelem stanovení neľeálných,
z pohledu stavební uzávěry irelevantních, a z pohledu skutečného faktického i právniho
stavu zcela smyšlených, podmínek. Jelikož jsou však jak nemovitosti tak na nich
umístěná vodnĺ dĺla soukľomým majetkem, je současný postup IPR protiprávnĺ, nebot'
stanovuje vĺľtuńlní poĺlmínky budoucí vy'stavby, jcž nemají opoľu ani v právníĺn, ani ve
faktickém stavu.

Aktualizace konkľétnĺch n řinom ínck k Aktuatĺzaci rry irńdřeni

V podrobnostech odkazujemę i na předchozí dopis ze dne 7' sęna 20l 8 a uvádĺme násleĺlLlj ícĺ

a) Stevebnĺ uávěra má být zľušęna. neboť existence vodního dĺ|a nemá na osud stavebnĺ
uzávěrv vliv

Stavební uzávěra je a má vždy být jen dočasným opatřęním' které by mělo byt v platnosti pouze po
dobu- kdJ tľvajíjasné od počátku specifikované důvody pro iqiĺ zřízeni' V daném případě bylo tímto
důvodem ,,schl,ĺilenĺ podrobnější li:ęnlně pltinol,ací dokunrcnlĺlce nebo poří:ení a pľĺlechállí łizennć
plĺinovclcího podkladu pľo celý rozsclhvelkého nl:tlýovćho ú:enlĺ nebo jeho ucelenou čCist. Đ,'mezeno'u
poŕizol,atelenl schvúlenéhĺl úzcnlního plćmll sĺlleIniho liYaru hlĺwního nlěstą Prcĺhcll ". Je jednoznačné'

l vi: članek t. ł7'htáśLy ŕlt' ln' Pnlh\' č' 33, lgg9 ve :něnĺ po:ĺlějśich nuveli:ttcĺ



že důvoĺl, pro kteý bylazÍizena stavební uávěľa V- RÚ Smíchov_ jih' jiŽ dávno pominula je na mĺstějejí zrušení' Úĺalne důvody' které lPR Praha uváclí v Akĺrra|izaci jrou n".;.n ncpral,tlivé, ľespektĺvezaloŽené na fabulacíclr, lŽíoh a zjcvně neověřených intbrmacích. u"suk 
'orny. "l"uel',' pieaevsĺlnz pohledtr tľvání stavební uzávěry irelevantní.

CWI Smícbov s.r.o.

Skutečttost, Že její důvody pominuly' potvrzrrjí i obdržená kladná vyjádření dotčených subjektů aorgánů. odkazujeme záľoveň na skutečnost' že v souvisejícĺ a v zásadě identické situaci rozhodlNejvyššĺ správní sotld ČR ve vztah u k téže stavební lzávéŕe pro území Kbel rozhodnutím sp. zn.4 Ao8l20ll ze dne 21. rinora 2012, kde mj. konstatoval

zcela relevantní i v naŠí situaci.
Tento závěr je

b)

c)

V nové Aktualizaci vyjádření se doslova uvádí, že IPR

(i)

ochrannépásmovoclníhozdrojejemoźnéstanovituzdrojepitnévody.@
:+Ęd ?0. let zľ,ctauĺ': ou dobujejichexistencenebylaschválenauniuzĺunepreajĺma'veshodě
s kooĺdinovanou snahou nełĺkonnými prostiedky 

',nájrauit" prĺu"iĺru.i, Že se jedná o zdroj pitnévody' přestože neexistuje jediný ílřední dokum.'it oni'.*p.rtni stanovisko kvalihkovaného experta,jenŽ by toto,,přání" ref]ektoval..Jde o zjevný pľojev podjatostize sirany lľR'.

lPR ĺĺrile tr'rdí. Že stavbu voĺtnĺhĺ; dÍla lzľ r1'użĺvat jako náhradrlí zdroj vody aŽ pro cca 600 tisĺcobyvatel. přestoŽc źádn'ý rakový vodní zdĄ dostrd v dang* 'ĺ.iJ neexistt$e' neboť se v souladu sevšemí sprár'nímĺ rozhoĺlntltími. vi}etně těclr vodoprávnich. ĺJosud vŽdy jeclnaio o vodní díl,a pouź.ívanźl
i kolaudovaná jako omezený zdroj rechnické vodý 66"'o;; 

'.e*c [o'chtadicí systćrn metra.

Pro odstraněníjakýchkoliv pochybností lze znovu poukázat na násle,dující skutečnosri prokazry'ící' žese nejedná o zclroj pĺtné vody a dále o skutečnost, že IPR jedná zaujatě a,,na objednávku,., neboť:

Předmětnávodnídílabylavybudovánav80.a90'letech20.stoletĺa@,'Ve
vaahu ke stavebni uávěře však jejich existencę nenuł vlĺv. nebot' stavební uaívéra nebyla nikdyzítzena vsouvislosti sjejich existencí či snad na jejich ochranu' Toto ťrčelové pľopojovłiní ex Postdvou nęsou v isej íc ĺch skutečnostÍ je ąjevným překroeenĺm p.uuo,no"i i ľR.

( ii)

( iii)

(iu)

lPR. Praha jako zpracovatel.Strategického plántr musí o eliistenci voĺlního díla' jaltoż i o
údajném potenciálním zdĄi vody;pro 600 tis' oby'vatel. 

'eaJt, |*uJ by však tato druhá
inbrmace byla pravdivá. pŕičemź vodní díla existu.jĺ u;'uu p.Jo'ouĺn" oĺ 90' let 20.
Století.
IPR Prahaje účastníkem komise pro pIánovánív oblastí vod - speciálně komise Dolní
Vltava, kde se IPR Praha za Hl. m. Prahu vyjadřujejistě ik otázce vodnĺch zdrojů.
IPR Praha se podilí na vypracování PRVK iłt. '. eiuny, kde se mj' vtjaoľq;e k 

-otázce

vodních zdrojťr'
IPR Praha se aktivně podílel na zpracování Gcnerelu zásobování vodou Hl. m. Prahy,

2 
koltnuloční ro:hotlnulí oclboľtllýłavö.v ,llH!\IP ćj. ,Wt,|ĺP-ótóJĹ.9.', ,,ls,-i -2l I6,,9-j,To,Lś:e dne 27.7. !995
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(v)

(vi)
(vĺi)

(viii)

(ix)

(x)

IPR Pĺaha sc podílí na zpľacování Krizového plánu Hl. m. Pľahy, kde se řeśí mj. otázkazdĘů vody při krizovém ŕĺz_ení,
lPR Praha je dobře ztúĺną silrrace také díky jeho vyjádřenĺk ochrannému systému metľa.lnstilutu méstskć illlilrmatik;' b1'la dle ir"aĺuu"ĺľ,o protokolu i'.o". l995 pŕedálla
Geodetická doktlmentac.e skutećnétro provedení stavby bravitačního přivaděče - agendlrlMlP-následně př,ebľal Útvar rozvoje niasm 1E. IPR Praĺa).

lľR.P.l*ľ: vyjaclřoval ke studii - smĺohov'loS _ urbanistická studii pro ťlpľąvu sménléčłĺsti UP sL| HMP. která byla zpracována s ohledem nu poaĹtaJj, oi ľy vĺ.tropro;"lti
(Fosouzenĺ mt1fu1951i a stangvęní podminek pľo případnou itavbu ałminisirativní budĹvy
v pľostoľu jĺmacích vrtů vodnĺho pŕivaděče pro TC 3),
lPR Praha zapracoval znlěnu LJ0ĺi53 - Výstavba polyfunkčních budov tDs sMÍCHoV doplatného Úp HvP,
na 

. 
lPR Praha byla z pověření CWt Smíchov s.r'o. v čeľvnu 20l6 presentována

architektonická studie Polyfunkční areál Smĺcho'v,. ve které uýla |roulemrŕitu 1ĺ,nu.iľ,osystému presentována 1l l-Výkĺes limitů), obdobně uylo ióto iéma diskutováno naněkolika dalších schrizkách zceĺkových l2 schüzek na toĺo te,n" m"rinašňi;;;j;i-i;",y
a pľacovníkv IPR Pľaha pľoběhnuvšĺlni v obdobĺ od listopadu 20l5 do listopadů zó lz.

Vycházejíc ze současného znění zŕizovací listiniĺ lPR Praha lze znovu konstatovat následující.

Vsouladu sjejĺm článkem X.l:l0. je ĺPR Praha nadán pravomocí definovanou jako,,zajištbvĺĺnípoĺlkladů ke stnvcbním.uzńvěrrĺrĺr a zpracĺrvĺĹnĺ. pojuaa,ĺ pro roztroĺování o výjimkách zestavebních uzávčr 
'hl"db.F ľltuau * kun. ', Vytvoŕeninl Aktualizace vŠaklPRPraha.u'o*o'nl,ženeuvádÍźÁdnýkoncepční

dokument. sktcry'm b1 bylo u<lěĺenĺ v.Ýjinlky'ze stave.bnĺila{very vrozPoľü (neboť Žádný takový.dokunlent.ani neexistuje). ale sve zĺver/ciní pravděpodobne na áklade,.clopisu..čĺjiného.,zdĺoje..,jenž obsahuje lzivé a ľabrtlované infĹrmace' Jĺle o pľotiprĺnnĺ a účelové jednání. postľádajĺcĺjakoukoliv relevantní opotu v prár'ní i faktické roviné' l_." se potlr" dohadouat. zdajde o pľojcv snahyvyhovět ,'zadání shorn'' nebo o spolehnrrti se.na pľavĺlivost ŕldajně nově poskytllutých inl,ormaci.Aktualizace navíc' v ruzportl se zaverlenott pľaxí. aníneuvádĺ. . c"Lä'rł'o .aiiadní;- inľoľmace ćerpá.

d) lPR P.uhu uudání' Ak,udi'"". Í|.n-nroě oř"kočuiu r"é ku,,.oor"n"u

e)

IPR v Aktualizaci znovu uvádí, že se v daném přĺpadě jedná o významnou stavbu pro krizovézásobovánĺ obyvatel hl.m. Pratly pitnou vodou.

CWI Smíchov však uvádí a poukazuje na skutečnost, že:

a

a



CWI Smíchov s.r.o.

Z-výš'e uvedeného vyplývá, Že se jedná o pouhou domněnku IPR nepodloženou ädnými relevantními
platnýrni dokumenĘ. přestože existence předmětného vodního dila a otázka zdroje technologické
vody pro metľo je známa přes 30 tet. lPR Pralra přebírá nejen argumentaci, aĺę i fonnulace. z
překonaného vyjádření "zllalce'' ing. Jakoubka. IPR Praha si navic před vyjádřením k pľobleĺnatice
nezjistil podstatná fakta (hy,dľogeologické posudky, vyjádření ČuľłÚ, á-a"lsĺ), jednal pouze na
základě vlastních domněnek vycházejících z neoficiálního a prokazatelně lzivého dopisu lng.
Jakoubka, jenŽ navíc není pro oblast hydrogeologie ani kompetentnim znalcem

f) ľBJřejínlá argunlentaci třetích stran ohledné údajného spoľu o vlastnictvĺ a jedná mimo svou
kompetenci

Ve vztahu k tvrzení ohlędně existetrce sporu s Dopravním podnikem hl. m. Pľahy jcle opět o zjevnou
nepľavdu. Żádný soudllĺ či jiný spor mezi uvedenými stranami v současnosti něpľouiľrĺ. K otázce
nevyjasněných vlastnických vaahů k jímacím vrtům a {znamnému vodnímu dílu v podzemí' pak
znovu uvádíme následujÍcĺ.

Jĺmací vĘ byly zkolaudovány v roce t995 a pak zanedbźĺväny a neřešeny zjevně po dobu několika
desetiletí' Lze jen podotknoul, že vodní dílo i související jímací vrty pochŁeJí zrninulého tisíciletí a
proto byl nepochybně jiŽ dostatek času jak k vyřešení majetkové situace, tak k ľozhodnutí ohledně
potenciálnĺ nutnosti ochľany vodnĺho zdroje. Dosud se však ze stľany odpovědný.ch orgiĺnů nic
nestalo' Ve skutečnosti celá otázk'a existence imožné ochrany gravitaěnĺho přivaděčea jímacích vrni
byla otevřena a ijejí řešení iniciováno z naší strany po nabytí pozemků a pľóvedeno na naŠe náklady.
Jako novĺ majitelé pozemků ĺ na nich umístěných jímacích vrtů jsme opakovaně nabízeli měsiu
převedení jímacích vľtů do vlastnictví města ďnebo zŕízeníochranných pĺĺsem.

Výlttčně z naší iniciativy a v legitimní snaze zrealizovat na pozemcíclr Projekt polyfunkčnĺho centra
Smíchov jsme vynaloŽili rozsáhIé r]rsilí i za úěelem zmapovánĺ umístění a stavu jímacích vrtů na
pozemcích. zaangaŹovalijsme na vlastní náktady experty za ŕrčęlem zjištění soúčasného stavu a
zajištění ochrany vrtů ivľámci realizace našeho projektu a jednali se všěmi zrlčastněnými subjekty'
které o to projevily zájem.

V ľámci jednání s DPP a Magístrátenl hlavního města Prahy jsme dokonce navrhli uzavřęní
Tľojstranné dohody, která by na straně jedné umoźnila CWI Smíchov realizovat projekt na pozerncích
a zároveň by na straně dnrhé zajistila pro město. DPP a především pro občaný dét-initivnĺ vyřešení
vlastnických vaahů k vrtům a jejich ochrantt formou r}ízení adękvátního ochľanného pásĺna.
revitalĺzaci Nádrazní ulice' a to vše za minimálních veřejných nákladů' Naše ochota věc vyřešit smímě
a bez poźadavku na úhradu ceny' vľtů a souvisejících pozemků je vŠak časově ohraničena. Fakticky
jediným požadavkem za naši stranu je dodľžování zákonných pravidel a lhůt ze strany městskýc-h
oľgánů' včetně odstranění stavební uzávěry, pľo kteroujiŽ dávno neexistují zákonné dťrvódy. eohuzeI
současný krok IPR Praha je dalším exemplámím případem nesprávného, podjatého a protiprávního
írřędního postupu, a to bohuźel za sittlace' kdy jednání o uzavření Trojstranné dohody ňadále a
poměrně pozitivně pokačuj í'

Pokud IPR uvńdí existenci úĺlajného sPoľu o vlastnictví vodních děl jako jednu z podstatných
skutečností, přejĺmĺń neověřenou aľgumentaci třetí strany, tj. DPP. Navíc só tĺm zjevně ocĺtá na
poli zcela mĺmo svou kompetenci, neboť posuzování otázek vtastnictvĺ vodních děl do ľole a
působnosti IPR nespedá. cwl Smíchov nenĺ známa jalĺńkoliv informace o existenci sporu o
vlastnictví, nebot' ani DPP ani žrńdný z kompetentnĺch ůřadů dosud nedoložil infoľmaci či
dokonce dokument pľokazující či ales poň naznačujÍcĺ' žc by vodní díla byla majetkem jiné osoby
než vlastníkr pozemků, na nichž se vĘ nachází. Lze znovu poukázat i na všechna existující
liřednĺ rozbodnutí potvrzující vlastnictví vodních děl vlastníkem pozemků
ľozhodnutí o povoleni o nakládánĺ s vodami, aĺd.).

(mj. kolaudace,
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3 nlml.

VÝzľa k okanlžité náorayě a unuštění od dalšĺch pľotipnńr'nĺch krokri

S odkazem na vše výše uvedené Vás a Vánli vedený- úŕad znovu vyzýváme ke zjednání okamžité

nápľavy a upuštění oddalších protiprávnĺch krokťr' Vdobré víře avdůvěŕe vzákonný, koľektní a na

objektivních skutečnostech zaioŹený postup jednotlivých úřadů jsme jiż realizovali řadu rikonů a

akiivit souvisejícĺch s realizací proje'ktu Polyťunkčního areátu Smíchov a v souladu s principem

legítimního ooekávánĺ chceme vjeho realizaci bez dalších nezákonných průtahů a úkonů pokračovat, a

tojak k vlastnĺmu prospěchu, tak ku prospěchu všech Pražanů.

wrÝvĺime vás nroto k přehodnocení stanoviskn rauiatého v Aktuďhaci neinoz4řii dp konce

ffii všech nľnvdivých. relevnntnich a obiektivnĺch skutcěnostĺ.

Zńroveň vńs tĺmto ľvuýYńmc kokamžitómu sdělenĺ n poslnrtnutí zdroior"ých .úř€dnĺch
l při tvoľbě Aktuglizgce. zeiména oak rr'tahuiící se

k následuiícím tvnenĺm:

(i) existence vodnĺho zdroie.

['ili ämo'd.oiooitoé.'od" o- 
"ž600ti..ob""ot"l.(i"l ffińicwĺ a údainé vlastnictvĺ vodnĺch děl ze stranv DPP (viz

vÝše).

S ohlcĺ|cnr na povinnosti IPR ohtedně ziištění skutečného st$vu..r'ěci n i€dnÁní se łáFonnými
ia přĺměřenosti a zĺl,rženlivosti ve věci možnÝc! zásĺhů

ffi ie nanrosto nezbytné ověřit. že ĺPR oostünuie v ĺouladu se
současným fakticlcÝm i právním stavem.

zároveň vás žńdńme o sděleuí z iakí'ch ĺlokunentů a intormacĺ Yáš úřaĺl oři rryďńnĺ Aktutlizace
ľvchrizel ve vztahu k otázce vlastnictvĺ vĺldnicb děl.

s ob|dem na vrĺžnost situace a výši škoĺt hľozící naší soolečnosti Yńs tímto žádáme o poslcYtnuti

těchto ĺďorĺnací neioozděii do 5 oracoľních dnů ode dne doľučení tohoto dopisu.

změnou oostoie IPR Praha.

Zadané situace jsme vramci povinnosti výkonu řádné péče při řízenínaší spoleěnosti povinni znovu

upozornit tPR Praha a Vás jako představitele odpovčdnélro za jeho řízení na staY, kdy přetľvávající

nečinnost jen dále prohlubuje škody a prodlužuje nezákonným zpťlsobem dobu, kdy nęní moŽné

dotčenou Jmíchovskou ]okalitu revitalizovut a zapocít s realizací nďeho pľojcktu. Jsme přesvědčeni o

tom. Že neexistqie żádný ákonný důvocł pľo udrżování stavební uzávěry ,.VRU Smíchov j ih".

Neěinnost a realizace pľotipľávnĺch úkonů jako je vydání Aktualizacę způsobqje naší společnosti

závażĺé škody a znemoŽňuje nám realizovat legitimní projekt na našich pozemcích a v důsledku pak

ohrožuje izájmy hlavního města Prahy a jeho občanů a můŽe vyůstit v mnohamilionové škody, a to

nejen pro naši společnost, ale i pro město ajeho občany.
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Jsme přesvědčeni, že výše popsaný způsob a okolnosti vydání Aktualizace, zaloŻené na zjevně
nepľavdiv'-ý'ch a neověŕených informacích, jež navíc nejsou z pohledu roIe a odpovědnosti lPR Praha
relevantní ve vztahu k předmětnému původnímu stanovisku, představuje zjevné a zásadnĺ překročenĺ
pravomoci ze strany lPR Praha s moŽnými správními i trestněprávními důsledky.

S pozdravem,

CWI Smĺchov s.r.o.
Archeologická'2256ll

155 00 haha 5
IČ:03841626 o

tng. Radek Menšík, jednatel CWI Smíchov s.r.o.

Na vědomí:

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA. primátorka hl' m. Prahy
Mgr. Petra KolĺnskĄ náměstkyně primátorky
prof. lng. Eva Kislingerová' CSc.. náměstĘně primátorĘ
Petr Dolínek, náměstek pľimátorĘ pro dopravu, sport a volný čas
Daniel Hodek
Ing. Mgr. lrena Ropková
lng. Karel Grabein ProchlŁka
Bc. Libor Hadrava
lng. Radek Lacko
Jan Wolf
RNDr' Jana Plamĺnková
lng. Jiřĺ Haramul

adriana-krnacova@praha.eu
petľa'kolinska@p raha.eu
eva.kislingerova@prahaeu
petr.dol inek@praha.eu
daniel. hodek@praha.eu
iľena.ropkova@praha'e u

karel. grabe in. prochaz ka@praha.eu
libor. hadrava@pľaha.eu
radelclacko@praha.eu
jan.wolf@praha.eu
jana.plam inkova@praha.eu
j iri.haramul@praha.eu
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V souĆasné dobé běźĺ mezt Dopĺavnĺm podnĺkem hl. m. Pĺahy a Íiĺmou CWĺ Smĺchov j'Í o. spor o vlastnictvĺ této

podzemní stavby rĺodnĺho dĺla a ároveň byla na vodopĺávnĺ uÍadu MHMP zaháiena íĺzenĺovéřenĺ paspoĺtu Ęśe

uvedené stavĘ vodního díla a íĺzenĺ o stanovení ochĺanného pásma vodnĺho zdĺoie a řízenĺ změna povolenĺ

nakládánĺ s vodami.

Pro infoĺmacĺ uvádime. Źe dne ll. 7' 2018 s€ lPR Praha vyiádÍil dopixm Ĺ i. 06482/18 (pÍĺloha ć. 1). lteÚm ĺsme

aktułlizovali vyiádŕení Ć. i' l2835/r7 (přiloha Č' 2) k vaśĺ ädost o rĺyiádíení t możncsti uděleni výiimĘ ze

stavební uzávěrY pro áméĺ Revitalizace NádraŽni utice a pŕilehl'ých prostor. S udělenim výjimky isme nesouhlasíli

pokud nebudou vy|asnény skutečnosli ýkaiĺcĺ se vodnĺho dĺla' łleré isme ve rłYiádŕenĺ uvedli. Dále ĺsme souhlas

podmÍnili splnéním pożadavkri popsaných ve vyiádÍenĺ ke studii stavby PolyÍunkinÍho aĺeálu Smíchov ć' i'll1l|7

(pŕíioha č. 3).

Naśe vnádření ĺPR ł. i oó/'82/18 a 1283/t7 limto pozbý"/aiĺ platnosri'
hĺífur oal'otł'í. Íorro|a hLríĺlto ńarl. rraĘ
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