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V Prazc,
Věc:

dne 6. srpna 2018

VľiĺiĺlřcniCWl Smíchov s.rĺl- ke změně stĺnovĹskn [PR Jormou

..\ktĺlrtlizar:c n'iádření č.i-

l?835/17 kri'iimce ze stavebnĺ uzJívěry nro zámór Revitĺllr:rr'e Nńĺlrnźniulice n nŕileh|Ých
nľostor zc ĺlne ĺl. ćtn'ence20l8
Yáżený pane řediteli,

cwl

Smĺchov s.r.o., se sídlem Archeologická 2256ll, l55 00
Pľaha 5 - Stodülky' lĆo: 0384 l6Ż6,v návaznosti na seznámenĺ se S naprostoLl změnott stanoviska IPR
Pľaha ve véci výjirnky ze stavební uzáléry, obsaŽenou v dokumentu oazvaném ,.Aktualizace vyjádření

obracĺm se na Vás jméneIn spolećnosti

ćj. l28]5ll7

kvýjimce ze stavebnĺ uzávéry pro zánlěr Revitalizace NádraŹní ulice a přilehlých

pľostor'' ze dne l

l.

ćervence 20 l8 (dále jako

',Aktualizace")'

Uvod

CWĺ Smíchov s'r.o. je vlastníkem pozemků parc. č. 659/l. 659/2. 659/3,660/\,66012,
66l, 662ll, 66Ż12. 662ĺ3,66214,664, 66813,6óEi4, 66E/5, 669il, 669ĺŻ,669i3, 66914, vše v k.ú.
Smíchov a v současné dobé usilovně a dlotrhoĺlobě pracuje na realizaci záméru výstavby
Spole,lnost

Polytirnkin ĺho centra Smíchov.

Zméua stanoviska lPR Praha učinénálPR Pľaha v gřądmgtné ĄktLąl
i se ak naŠísoolečnosti ořímo
cloýká a ję přímĺr a hcznľnstŕedně zpťlsobilá pŕivodit naśisptrlećuosti mn_QĘ3milionové Ĺkody ' Zil,áúe

podľobněji vysvětlených důvodůjsme přesvědčęni o tonr, že změna stanoyiske IPR Pľrha Jc
zalotena na manipulaci sjasně doložitelnými ľakĘ' nr prokazatelně nepravdiých lidajĺch a
v neposlednĺ řadě je dle našeho názoľu flagľentnĺm porušenĺm a překročenĺm pravomocí IPR

Praha, nebot'změna stanovĺska je navíc explicitně založena na úĺlajnýchdůvodecb, které ve věci
odstranění stavebnĺ uzávěry nejsou relevantní. Zjevné jde o dalśínepřátelský projev vůčinaší
společnosti a danému projektu vycházejícĺ z úěelových lźía nepravd Šířených,'analcem" lng.
Jakoubkem a s ním spolupľacujícímĺosobami. Situącę uŽ vśakz pohledu našíspolečnosti dospěla tak
dalęko, że způsobené a každým dnem narůstajícímnohamilionové Škody vznikajicĺ naši spolelnosti
v důsledku neákonné nečinnosti a pľotiprávních či zmanipulovaných úkonů ěiněných ve zjevné snaze
ľealizaci projektu znemoŽnit' nęmťlžemenadálę tolerovat a jsme nttceni se vyuŽitím všech právních
nástrojů protiprávním kľokůmbránit.

CWl SmíchoY s.r.o.
V tomto dokumentu (viz
podrobnéji rrÍže)_Epĺr,i!t'.-4]]É!!]--Lab[ą!il sve privodlti stalltlvi,$ĺ.r. lPR Praha nejprve vyjádřením ze
dne 22. listopaou zoi7 pod č.j. l2835/17, stejně takjako vyjádřenĺm ć,.7l3ľl1 ze dne 20'll'20l7'
souhlils s nřcĺlloŽtnim
v zastoupętlĺ Hlavního města Prahy, vrs|ovi| v ránlci svúhu rľiáĺlĺ'cnĺ

V předmětné Aktualizaci tPR Pĺaha z údajně ,,noých" důvodrj uvedených

zńměrem vÝstavbv Polvťunkčnĺhocentra Smĺchov za oředpokladu splnění ood{rínek
obslŹľní'ch r ur'tĺlľntimlľiátlŕľnil.
Nyní v rámci Aktualizace IPR Praha naopak uvádí, Že:

ĺ'łlllhllttJĺl7'y

ą

'" 'J,lł.]J!ĄlłĹ!'

musí b.ýt brĺínqv úvahu v rozhoĺĺrultío udrjlenĺ výjintlcy ze staýební uzciłéry ľR Sntíchov jih.

Touto sktltećnoslí je existence stavby vodniho dita _ vodní zdroj a grcuitačnípŕivadéćpro technickě
cenťrum ZTC3 Radlice prđskéhomelra. ktery se nachází na pozenlcích parc. č. 669/1, 668/3, 661,
1gg0/I k. ú' Snlíchov' Dle planého lcemního płónu se pozemky nacházejí ve J"unkčnÍch plochtích Sĺl
(všeobecné snliŠełlĺź1,ZIvIK (zeleň něsuká lłajinncí)a 52 (sběrné komunikące méstského ýznamu)'

l/sollčclsnédobć vede Doprĺłvnĺpodnik hĺ' nl. Prahy spor sfrmou Cýĺ;I Sníchol' s-r.o. o vlltstnicrví
této pod:enni sttlvby votlnĺho díla a zaroveň bylo na vodoprúvn[n lil7lĺtu ĺvIHýĺPzclhájena ŕízení
ovéŕenípasportu vý'śeuvedené stavby a ŕízenío.stanclvení ochranných pasen vodního zdroje.

zúsac!łlískutećnosli, kterĺźnenlohou být oponlenuty pŕi rozhodovcini MHIvtľ, ą které nusi
být brany v úvahu pro rozhodnutí o udélení ýimky ze stąvební uzcměry, jelikož se jednti o ýznąmnou
sluvbu pľo krízovć zasobovaní obyvatel hlwního města Prahy.

Jłdná se o

/ĺ,ý,!e uv,edených ĺllvot1ti nenĺ moźnéuděIit výjinku 'e rĺđvebiliuzĺivěry. .S ro:hoclnutĺln
doby po ukonc|eni výśeuvetlenvch ŕĺzenĺ,které nttýi na rozhodlluĺíĺtisulni ĺ'ĺiv."

jc

lŕebct

poćkt do

r'Ýhruĺlv a nřinominkv
Konlĺľétnĺ

a)

Slare!.Ltĺ uzil.rrn-nlń t!L !ľtrś!.lrll.lrcbot' c.\iiĺc'llcť \odního

qrárq1 ťlir

dílll ncmĺ-qq3g!' staľehní

St;rvebnĺ tlzávéĺaje a nrá vŹtty bý't jen ĺločasnýrnop;rtŕenirn. které by nlělĺl být Y platnosti Pouzc po
clobu. kil"l tl'rajíja.ĺl,". otl poćatltl spc\:itlktlvĺlle dtirtxl-l ľ(:jEi.4ĹĺlEJ!!. V danćIn příparJě bylo iílnto

ploĺlľobnějśí
ú:ełnllépĺúnovtlcítlĺ>klnlenliic'ł nehll pĺlŕí:enĺtl prc|eĺlllání li:enlně
drjvoclcm ,.ľłhvriĺení
plĺinol,uciĺlo puł'lkĺruĺtĺpro celi ro:sĺlh l'elkého ro:ĺ'ojového ú:enli lleho jeho ucelellotl ćci,st. yynł;,ellĺlu
poŕi:ovctteleil schlcileněho tizenlnĺho plĺinu sĺĺlelnílloli.Ncn'u hltlvniho né:ĺĺaPľuJli '' Jc jcdnoznačné,
żę důvod, pĺo.ktery byla zřĺzena stavebnĺ uzávěra VRU Smíchov- jih. jiź dávllo pominLlI a je na místé
její zrtrŠení.Úau1ne důvody. kteľélPR Praha uvádí vAktualizaci.jsou nejen nepravdivé. respektive
zalożenéna ľĺbulacích,lŹích a zjevně neověŕených inťormacĺch, avśak salny o sobé jsoLr pŕedelŚirn
z pohledu trvóni stavebnĺ uzávěry irelevantní.

potvzují i obdźená kladná vyjádření dotčených subjektů a
orgánů' odkazujeme zároveň na skutećnost, Že v souvisejícĺ a v zásadě identické situaci ľozhodl
Skutečnost. że její důvody pominuly.

NejvyššísprávnÍ soud ČR ve vztahu k téżestavební uzávé?e pro územĺKbel ľozhodnutĺm sp' zn. 4 Ao
8/20ll zę dne 2l. února 20l2, kde mj' konstatoval dlouhrxltlbr.lu bezriľ.lrltlst fulHllP iłk s tlzcruírlr
naloŽit a stavební uzávěru v napadeném ľozsabu zrušil. nebqť nečinnost MHMP nęmůżejĺt ktĺŹi
. Tento ávěr je
z
tlastnikti poeelnLů. Lteŕĺj.srlrr ttlulorrgeilut'stí
'lcgatĺvně
zcela ľelevantní i v naśísittlaci.

|

e.u! slence słavb:: vodlliho díla
Żđtlllá: pot\ninek pod ćísly l -ó se jakkohv nervxa'l.l. ny'ni thdajné ,' nově :j iśté,lł''

:vi:tltinekI'w'hĺúśk;'Hln P,ąh.vć 3} lł99ve:nćní.po:tlějśícllnoveli:uci

CWt Smĺchov s.r.o.

b)

ErisĘrce. ]adnĺho díla p1g!3;:ątelné neníp1o lPR Praha novou skutečností

Tvrzení, Že se lPR Praha trdajně poprvé dozvědél o existenoi stavby vodnĺho clĺla vdubnu 20 l8' je
zcela nepravdivé a účelové.Pŕedměrné vodnĺ dílo bylo vybtlclcrváno v 80. a 90. letech 20. století a
zkola1rdováno ! |qlę.-!-q95l. Lze poukázat zejména rla následující skutećnosti pľokazujícĺ.że se o
novou skutcćnost nejedná. neboť:

tPR Praha jako zpracovatBl Strategického plánu musĺ o existenci vodnĺlro dÍĺa'jakoź i o
udajném potęnciálnínl zdroji vody pro 600 tis' obyvatel. vědét, pokud by však tato druhá

(i)

(ii)
(

iii)

(iv)
(v)
(v

i)

(vii)

(viii)

(ix)

na lPR Pľalra byla z povéŕeníCWl Smíchov s.r.o. v červ'tru 20l6

(Ň)

c)

informacę byla pravdivá,
IPR Pľaha je účastníkemkomise pro plánovánĺv oblasti vod - speciálně komise Dolní
Vltava. kĺlę sę lPR Praha za Hl. m. Prahu vyjadřuje jisté i k otázce vodních zdrojů,
tPR Praha se podĺlína vypracování PRVK Hl' m. Prahy, kde se mj. vyjadřuje k oťázce
vodních zdrojťr,
IPR Praha se aktivně podílel na zpracování Generelu zásobování vodou Hl. m. Prahy,
IPR Praha se podíĺína zpracování Krizového plánu Hl. m. Prahy, kde se ŕešímj. otázka
zdrojů vody při krizovém řízení,
lPR Praha je dobře známa situace také díky jeho vyjádření k ochrannému systému metra,
Institutu rněstské informatiky byla dle předávacího protokolu v roce l995 předána
Geodetická dokumentace skutečného pľovedení stavby Gľavita,1ního přivaděće - agendu
IMIP náslędně přebral ÚNar rozvoje města (tj. IPR Praha),
ĺPR Praha se vyjadŕoval ke studii - Smíchov ĺDS - urbanistická studii pro úpravu směmé
části ÚP sÚ HMP, ktera byla zpracována s ohledem na podklady od } ľvĺetroprojekt
(Posouzení moŽností a stanovení podmínek pro případnou stavbu administrativnĺ budovy
v prostoru j ímacíchvľtůvodního přivaděče pro TC 3)'
lPR Praha.zapracoval změnu U0853 - Výstavba polyťunkěních budov IDS SľvllCHoV do
platného UP HMP.
presentována

architcktonická studie Polyfunkčnĺ areál Smĺclrov, ve které byla problenlatika jímacĺho
systému presentována (ll_Výkres lirnitri), obdobné bylo toto téma diskutováno na
nékolika dalśíchschtizkńch z celkový'ch l2 schůzek na toto térna mezĺ našimi projektanty
a pracpĺníky tPR Praha proběhnuvšími v období od listopadu 20 t5 do listopadtl 20 t7.
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Vycháze.iíc ze soućasného zněnízŕizovacílistiny lPR Praha lzę konstatovat následLrjící.

Vsouladu sjejím ilánkem X.l.l0, je lPR Praha nadán pľavomocídefinovanou jako ,'zajišt'ování
poĺĺkladůke stavebním uzávěrrĺm a zpracovánim podkladů pro rozhodování o výjimluich ze

stavebních uzávér r hleĺliskir .soulatlu

lPR Praha tuto

's

honccnčniľnitlokumcnlv". Vytvoŕením Aktualizace však

kompetettgi zásadním způsobem překraćuje. Ncjen, Źe neuvádĺ żádný koncepćnÍ
dokument, s kteým by bylo uděleni výjimky ze stavební uzíwěry v rozporu (neboť żádný takový
dokument ani neexisttlje), ale své závéry ćiní pľavděpodobně na základě,,dopisu" či jiného
',zdľoje",
jenŽ obsahuje lżivéa fabrrlované infonnace. Jcle o protiprávní a úielovéjednání, postrádající
jakoukoĺiv relevantní opol'u v pľávní i faktické rovině. Lze se pouze dohadovat, zdajde o pľojev snahy
vyhovét ,,zadánĺ shora" nebo o spolehnuti se na pravdivost údajně nově poskytnuých informací.
Aktualizace navíc, v rozporu sę zavedelrou prari. ani neuvádí, z čeho ýo,,zásadnĺ'' informace čeęá.

}
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CWl Smíchov s.r.o.

Ll) lPR Praha reziglrtlval

na oovinnost zjisti1a-ov{!it skutečný stav véci

lPR v Ahtualizaci uvácli. Źe se v daném případé jedná o zásadllí skutečnosti, které nemohou byt
opomenut-v pŕi rozhodování RHľr'tP a musí bý brány do úvahy, jelikoź- se jedná o významtrou stavbu
pro krizové zásobovátrĺ obyvatel hl.m' Prahy pitnou vodou.
CWt Smichov však uvádí a poukazuje na skutečnost, Že:
o

oficiá

ncę.\islqie Źád'lý
ĺcléhqy}-p.t$'é-ź9.-s9-j9d!á 3
j'zl tr tll notr stlr'bu prct zástl btlván í pitnou vcrdour-\'cxi.sldc r,:i'll_u drtkurncll l. kte ď prokazu.ic. Źc sc jcdná o r tlrlrr p itĺlrltl ( l c,lcrltl tl jłkrl zd roj _ r
současnosti se'iedná o málo vvužívanýzdroi technotopické vodv oro metro).
neexisttrie Źĺirllrý"plrin. iak tento zdroj-wrłżĺtp.ro zásobování pľo kľizovéúčcĺv'
r'

o

a

se jednĺi o pouhou domnénku ĺPR nepodloŽenou Žádnými relevantnĺmi
platnými doktrmenťy. přestože existence předmětného vodnÍho díla a otázka zdroje technologické
vody pro metro je znńma přes 30 let' lPR Praha přebíľá nejen argumentaci' ale i foľmulace, z
pŕekonaného vyjádření ''znalcę" ing. Jakoubka. lPR Praha sĺ navĺc před vyjádfuním k problematice
nezjistil podstatná lakta (hydrogeologické posudky, vy'jádření ČuľĺÚ.a dalśi).jednal pouze na

Z výśeuvede ného vyplývá, Źe

základě vlastIríclr dornněnek vycházejících z neoficiálního

a

pľokazatelné lŽivého dopisu Ing'

Jakoubka, jenŹ navĺc nenĺ pro oblast hydrogeologíe ani kompetentním znalceln.

Ve vztahu k tvrzení ottledně existence sportl s Dopravním podrrikem hl. nl' Prahy jde opět o zjevnou
nepral,dtl' Źádný soudrlí či jiný spor mezi uvedenými stranami v sotlĆasnclsti nepĺobĺhá'K otázce

nevyjasnéných vlastnicky-clt vaahŕt kjĺmacímvrtům a význatntrćnlu vodnírnu dĺlu v podzemĺ' pak
uváĺJíme následLlj ĺcĺ.

JĺlnacĺvĘ byly Źkolĺtlclovány v roce l995 a pak zanedbávány a neřeŠen-v' zjevné ptl dobu nékolika
desetiletí, t,ze jell poĺlotknout, Že vodní clílo i souvisejícĺjímacÍ
vrty pocházejĺ z minulého tisĺcilętÍa
proto byl nc'poclrybně jiŹ dostatek času jak k vyřeŠení majctkové situace, tak k ľĺ-lzhulĺlĺltrtíohlcdnć
potenciální nutnosti ochľany vodního zdrojc. Dosud se však ze strany odpovédných orgánú nic
nestalo. Ve skuteĆllosti celáotázka existence imoŽné ochrany gravitačního přivadéće a jimacich vrtti
byla otevŕena a i jejĺ ŕcśeníiniciováno z našíStrany po nabytí pozemků a provederro na naše náklady.
Jako noví majitclć pozcmků i na nich umĺstěných jímacích vrtri jsme opakovaně nabízeli mčstu
převedení jímacĺch vrtti do vlastnictví města ďnebo zíizeni ochranných pásem.
VýluÖné z naŠĺiniciativy a v legitimní snaze zľealizovat na pozemcích Projekt polyftrnkčniho centra
Smĺchov jsme vynaloŽili rozsrĺhlé úsilíi za (lčelem zmapování umístění a Stavu jímacích vrtti na
pozetncíclr, zaangaŹolali jsme na vlastní náklady expeĺty za účelemzjištěnísoučasnéhostavu a
zajišténíoclrrany vrtů iv rámci realizace naŠelro projektu a jednali se všemi zúčastněnýĺnisubjekry",
které o to projevily ájem.

V rámcĺ jednánĺ s DPP a lv1agistrátern hlavního města Pľahy jsme dokonce navrhli uzavŕení
Tľojstrarrnédohody. která by na strané jedné umożnila CWl Smíclrov ręalizovat projekt na pozemcích
a zároveň by na straně dľrthézajistila pro mésto, DPP a pŕedevŠímpro obćany definitivnĺ vyřeśení
vlastuických vztahů k vrtůnt a jejich ochranu formou zŕízeníadekvátního ochranného pásnla,
revítalizaci NádraŽni ulice. a to vśeza miniltlá|rríclr veřejných nákladů. Naše ochota véc vyřeŠit smĺrně
a bez pożadavku tra úhľadu ceny vrtů a souvisejícĺch pozemků je však časově olrraničena. Fakticky
jediným poŽadavkcm za naši stranu je dodrŹování zákonných pľavidel a lhůt ze sträny městských
oľgánťr, vČetnéodstranénístavební uzávěry' pľo kterou jiź dóvno neexistují zákonné důvody. Bohuźel

--CWl Smĺchov s.r.o.
současný krok lPR Praha je exemplárním případem nesprávného a protipľávnĺho úředního Postupu, a

to bohuŹęl za situace, kdy jednání o uzavření Trojírannédohody nadále a pomérně pozitivné
pokraćuj í'

\'ĺrrl lr llklrnlźiténńnruré u upuśtěniĺltl delšĺchnrotinrĺivnich kľolrÚ
S odkazem na vše výśeuvedené Vás a Vámi vedený úŕadvyzýváme ke zjednánĺ okamżiténápravy a

upuštěni od dalśĺchpĺotiprávnĺch kroků' Vdobré viřé a vdůvéře vákonný. korektnĺ a na
objektivních skutecnostech za|oźený postup jednotlivých úřadůjsme jiŹ realizovali řadu úkonrj a
aktivit souvisejících s realizacĺ projektu Polyľunkčníhoarcálu Smichov a v souladu s pńncipem
legitimního ďekávánĺchceme v jeho rcalizaci bcz dalších neákonných průtahů a úkonůPoknčovaĘ a
tojak ku vlastnímu prospěchu, tak ku prospěchu vŠech Praźanü.

VruÍváme Vńs nroto k ořehodoocení strnoviskr zauielého v Akturliäci ncioozděii đokooce
sronr 2018. a to oři zohledhěnĺ vlcch onvdivých. relevrntĺich r obiektir'rĺch skutačnosti.
ZiroľeiĹ Vĺs lidĺme o sĺlélenir iakÝch dokumenlrl r inÍormrci Vóš úřĺĺlnři wdlni Akturllzrcc
rvcbúzel Zórovcň uooroľiĹuicmc. Ł vÝle wtčcnÝm redkonnÝm ooslumnr se dóle lĺrldođenně
zwlriĺ lkodv roůgobcnéađiroolďaorti DczíkolnÝmi onůtrlľe nľni i zicv.ě orotiorív!ĺ
změrou oostoie ĺPR Prrbr.

Za dané situace jsme v ńmci povinoosti nýkonu ŕádné péće pŕi řízenĺ naśispoleěnosti povinni
upozomit lPR Praha a Vas jako představitele odpovědného za jeho řízeni na stav, kdy přetrvávajĺcí
nečinnost jen dále pľohlubuje Śkody a pľodluŽuje nezákonným zpüsobem dobu' kdy není možné
dollenou smíchovskou lokalitu ľevitalizovat a započíts rcalizací našeho pľojektu. Jsme přesvědčeni o
tom, że neexistuje żádný zĺkonný dt)vod pľo udrŽovĺĺnístavební uzávěry
Sĺníchovjih".

'.VRU

Nećinnost a ĺealizace protiprávních úkonůjako je vydánĺ Aktualizace způsobuje naśispolcčnosti
ziľaŻléškody a memożńuje nám realizovat legitimnĺ projekt na naśichpozemcĺch a v důsledku pak
ohrofuje i zĺjmy hlavního města Prahy a jeho občanůa můź.evyristit v mnohamilionové škody, a to
nejen pm nďi společnorĺ. ale i pĺo město a jeho občany.
,

Jsme přesvédčeni. Że výśepopsaný způsob a okolnosti vydánĺ Aktualizace. ealożend na ąievĺrě
ncpr.rrdirých r nzutéřených inlbrmacĺch. jcż navic nejsou ł pohleĺlu rr"lle a txJJxlréĺlnostilPR Pľaha
relevantní ve tztahu l pfumétnému původnimu stanrvisku. pŕed;tavuje zjevné a zäsadni přckroreni
pnvomoci z_G strany lPR Praha s možnými spnĺvnĺmi i trcsměprávnĺmi důsledky.
S pozdravem,
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Věc: AkÚrĺlizace ra|ádřenĺ ě. i, 12t3sl17 kvýiimce ze rtevcbď uzśvěry prc záĺrěr
Revitelĺzrę.Nldrržnĺultcc e ořllebtÝcb orortor
Žsdatel oslMHMP
Autor dokumentaco: Hlaváček & paľtner s.ľ.o.
Dďum dokumentaco: 0? D0l.7
Dotěené pozemĘ: parc. č. 659lL,659n,65913,660ĺl,66012 a dalšív k. ů. Smíďrov, hałra 5
Institut pláĺlovánĺa rozvojo hlavního města Prahy (IPR Prúa) se vyjadřuje k záměru z hlediska
zpracovatele uzęmrrĺho pláĺru. IPR Praha se také vyjadfuje předběžně k zá'něru jako účastnft
přĺpadného úzomniho řĺzonĺjménem hlavnÍho města PraĘ jako účasnftaúremnĺho řĺzoď dle
$ 85 o{sĺt. (l) stavebnĺho zákona' K zastupovńnĺ jsme zmocněĺri zÍimvacĹlistinou schválenou
usnesením Zastupitolstva hl. m. hahy ě. 3212 ts đne7. t l. 20l3.
Đng 2Ż. |l.2017 se IPR Prďra ryjódřil dopĺsem ö. j. l2835/l7 (viz příloha ě. l) k VašížÁdosti
o vyjádřenĺ k možnosti uděleď výjímky zo stavební uzávěry pĺo záměr Revitalizace Nádrghĺ
ulice a oJilehlých Blostor. Souhlas jsmc podnínili splněním poŁdavků popsanýoh ve vyjódřoní
ke studiĺ stavby Polyfunkěníbo aľęálu Smíchov ě. j.7|3ll.1(viz přĺloha č. 2).

V

dubnu 2018 se však vyskyla nová skutečnost, která nám neĘla v době našcho ryj{ďenĺ arfuna
a musí být bľána v úvahu v rozhodnutl o udělení výjimky zs stavgbní uzÁvěry VRÜ Snĺchov jih.

Touto skutęčnostíje existenoe stavby vodního díla - vodní zdroj a gravibění přivaděč pľo
tecbnické centrum ZTC3 Radlicę prażskéhomebą heľý so nachĺízína pozemcĺoh paĺc. é.66914,
66ER, 664, 4990ll k. ú. Smíchov. Dla platného úzomnĺho plánu se pozemĘ nachÁzejí vo
fimkěnĺcb ploohách SV (všeobecně smĺšené),ZlvíK (zeleň městská krajin'ń) a S2 (sběmé
komunikacr městského ýzĺramu).

Vodnĺ zdľoj je tvořen soustavou štěrkovýoh jímacích stěn z předvrüńvaných pitoĘ jĺĺnacíchvĄ

přĺstupové šaohty, propojovaoĺoh štol a čeľpacíšachý. Jeđnáse o stavbu Podzemnĺ, kterou nelze
z povrchu přÍmo zaměřit. Z hlediska ochľany ľláštníchzÄjmtlze stavbu využívatjako nábradnÍ
zdľoj vody až, pto ooa 600 tis. ob1łatel' Je nutné zabezpeěit ocbranu tohoto vođnĺhozdĺoje
lnstitUt pl'novánĺ r rolvolc hlavnlho mě!r. PÍ.hy, pllrptvlová oĺganlrxe
v obĺłtodnlm ĺcJĺültuwdcĺŕm túěĺtkým roudrm v Pnzą oddn Pr. vlożka 6s
ídlo:!łtrhnddĺá57i20n,t2Bm Próh. 2- NriJÉ ľtł*!o
tel; 2!ó 005 ól7, íax: 22o 5t4 652, lD c2zmahu
emäil| poüteln elpĘrähĐ.eu, httPr'ĺ!ĺwwlľpnhatr

apraný

blľrłovnlrp{cnt PPF brnha, a.* EvĺoPĺłá2690ŕ17. t604l Pĺaha6
Člslo tlčtu: 2001 200003/6000. lČ: 70E83B5Ą Dlc' cz7osB3s58
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2. Poädujemą aby

počet nsdzcmních podlažĺstavby nebyl qyššíncž osm'

3. !9žadujcmc doplnit studĺi o infoľĺnace týtajíci ee dopraly v klidu - parkovacl kapacity
včetně
9ilľě'!lh9 -vÍpoctu par|oyáĺĺ dle plarrých proxrýcĺ stuuebnĺ.h pr.ĺpiJt-oł"ĺ'-l
č. l0 /20ló sb. hl. m. Prahy).

4. Nńvrh souběžné vozovky se stromořadĺm p9dél stavby v uliciNádnŽnl, koľá vyplüqjo prostoľ
mozi stĺĺvąiící
vozovkou uli.ce a novö dóÍinovanou uliění čaľouryclláĄĺcĺlplĺioíanouo
rozšĺřtnĺulicc, ncpovažujgne za konoěné řcšcĺlí.V souvislosti s ĺozľĺľenĺm
ulic" äs pr.io'lłou
tľamy$.o-v!trrtě z osy ulico k jojünu západrrĺľnu olcľaji jcplánována liprava jcjĺho p.lto-vcro
-a
uspoř{ddnĺ, pľl ktc{ budo navaaĺrý dĺa yJ.sadboue
šffky),s'ą ď'osou pásu

i."y

ňl.

vc rzdálcnosti cca 3,5 m_a l5,5 m od osy kotcje pľo směľło cłntĺairoiozeńe r'mva;ovć
Poä{ujcma aby noby.ly vyeazovány novď omy mimo takto rrymczený p'oiro'' ođ'
PĘ{ujcĺrn'aby sta.v.bou vyv'olané přcloŽky'i inzcnyľslryclr sĺtíŕutici Ńá,tŤź"ín.uĺy
umisťovÄny v mĺstě plánovanýoh vĺ'saduowctr pásü.

5. P9Ž{{cĺne, aby v zÁměĺtm dďěeném úscku ulicc Süakonická byta zachována stávajícĺ šÍřkr
ď'odníh (cco 3,5 m).

6' Poädujc'ĺno'aby před zahájcním

územního řízľłrĺbyla uzavľgną dohoda o přovodu části
pozcmků urěęných pro rozšĺřeníulice Nádľażnt do vlasnicwĺ hlavnĺho měsb.

Uprrvěnou dokumenĺrci nÓm trlkavě předložte k opětovnému ĺajádřcní.

bí pro záměľ povolcna výjimka
VRÜ Smlchovjih. o povolení výjimky rozłroaů;e Rada htavnĺho ńiĺ"íJy.

Upozorňujern9' Ž" pře{. zahájcnhlr rizemního řizcni musí

ze sĺavebníuzÄvěry

V přĺpadě potfuby jsme připravenĺ cetou problcmatiku konzultovat na nďem pľacovišti.
S pozdyav.cm-
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