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Věc: Vviádření ClVI Smícbov s.ľ.o. k ooětovné změně - aktualizací wiádření IPR č.i. 8978/18
k yýiimce ze stavcbnĺ uzávěĺĺ nro zńměr Revitďizace l\ádražnĺ ulice a ořilehlÝcb prÔstor ze dne
6. srpna 2018

Yáżený pane řediteli,

obracím se na Vás znovu jménem společnosti cwl Smíchov s.r.o.' se sídlem Archeologiclcĺ 2256ĺ|'
l55 00 Praha 5 - stodůllky. lĆo: o;gąlo26,v návaznosti na sezIrámení se s další změnou stanoviska
IPR Praha ve věci výjimky ze stavebni lzirvéry. obsażenotr vdokumęntu nazvaném ,.Aktualizacę
vyjádření čj' 8978/18 kvýjimce ze stavební uzźxéry pro záměr Revitalizace NádraŽlrí tllice a

přilehlý'ch prostor" ze dne 6' srpna 20l8 (dále jako ,,Aktualizace").

Pro uplnost odkazujeŕne na náš předchozí clopis ze dne 7. srpna 2018.jenŽ obsahoval podrobného
zdtivodněrrí faktické i majetkové situace v lokalitě NádľaŽnĺ, včętně cletailního popisu hĺstorie
předmětných vodních děl' jejich současného stavu. účęlového určení a relevantnĺch rozhodnutí a

dokumentŕt. Skutečnosti uvedené v předmětném dopise zůstávají nadále zcela relevantní.

Ać do jisté míry kvitqjeme alespoň změntt předchozího nesouhlasného stanoviska IPR, jsme

přesvědčeni o tonl, źe i nová Aktualizace je zaloŹena na nePravdivÝch a účelově překroucený'ch

skuteČnostech a nereflektrÚe souĺiasnÝ stav v dané lokalité.

V neposlední ŕadě ie souhlĺts oodmíněn zievně nesnlniteln,ŕmi nodminkami. které navíc ve vaahu
k otiŁce dalšĺho trvání stavebni uzłvěrŁneisou relevantní-

lPR se tak stanovovĺĺnĺm takov.Ých podminek staví do řad.v s dalśĺnri subiekty. jenŽ se srtażĺ ohýbáním
skutečnostĺ. ignorov'árrím procesních i hmotných práv vlastnĺka pozemků a vodnĺch děl _ CWl
Smíchov a stanovováním neręálných a nędůvodných podrnínęk ..řeŠit" situaci. kd.v byla v 90. letech
v rámci privatizace části Dooravnílrtl oodniku hlavního města Prahv privatizována spolu s budovami a
nnzemLv v Nńłlĺnłní lllini nł SmíohnrrÄ tolrÁ rlnrlní ĺlÍlc nqchĄzeiíeí sp nĺ těchtn nnzemcĺr'h

s nemovitostmi nabvla v roce 20l5 soolečnost CWl Smíchov

lPR se tak, ať uż vědomě či nevědomě. staví do řady s dalšími subjeký. jenŽ se koordinovanou snahou

snaží .,řešit a poký" problém spočívající ve více neż20 leté ignoracĺ existelrce a osudu těchto nyní
údajně zasadních vodních děl' Po nabytí pozemků CwI Smíchov provedl za ričasti kompetentních



-
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expeĺtů několik místních śetření a zajistil vypracování tří hydrogeoklgických posudků za účelem
zajištěnĺ oclrrany stávajících vodních děl vę sv:ěile plánované ýstavby Polyf'unkčního centra Smíchov
na předmětnýclr pozemcích.

V reakcí na aktuální Aktualizací vyjádřenĺ lPR je pak nutné zdůraznit následující:

Jttohužel zjevné' že tón, olrsab a zejména podnlínky stanovené v Aktualizaci dokládají, žc jde o
další a neákonný pľojcv koordinované snahy po více než, 2D tetech ,,řešit.. situací, łĺý ľyl
v ľámci privalizace části Dopravního podniku htavního města Pľahy privatlzován i nemoviý
majetek spolu Ś vodními díly na nich a pod nimi. Fakt, Źe se vlastníkem vodních děl spolĹ
s předmětnýml pozenlky stala spĺllečnost IDS Pľaha a.s.' byl ze strany CWI Smíchov jednoznačně
dolożięn a dokládají to j samotná ľozhodnutí vodoprávních i stavebních úřadů.

Żaaneiine osoba dosud přes ŕadu výzev nedoloŽila jediný důkaz o tom, že by vodní dĺla byla jejich
vlastnictvím..

obdobně lze ozračit za prokńzané, Žę se o vodní clila nikdo déle neż20 let nestaral, stav vľtů byl více
neź zansdbaný' nebyla stano\'ęnu ani Łłĺ!ná ochranná pásma a teprve snaha CWI Smíchov věc řešit a
naléa řeŠení poukŁala na stav dlouholeté ignoľace vodních děl. o nichž jsou najednou šířeny
informace jako o strategickém vodním zdľoji pro statisíce obyvatel' Existénce toňoto ridajnéhô
vodnĺho zdroje však není zmĺněna v žádném ze strategických či relevantnĺch dokumentťl' .o} ;.n
dokládá účelovost současné snahy o,.vyřešenĺ" majetkové situace prostŕednicwím zličehoni" uľ_qeńtni
snahy ..ochránit vodnĺ zdroj"' přićemż vlastnĺkovi těchto děl a pozemků je Írčast v předmě-tllých
řĺzeních odpírána jakoŹ i infłrnnace o jejich průběhu.

Byla to přitom CWI Smíchov, jež v ĺlobré víře upozornila na existenci vodních ĺlěl na vlastních
pozemcích, a pokusila se vyjednat dohodu všech zúčastněných subjektů umožňující paľalelni
ochranu stávajících vodních děl i realizaci stavebního projektu ua pozemcích cwl śmíc-hov.

Je nutné zdriraznit, że společnost CwI Smíchov je soukromým subjektem a
konsekr'entně předmětné pozemky a na nich stojící budovy jsou soukromým majetkem.
Z dosavadního pośtupu lpR v tomto roce v danđ věcĺ vyplyv; zřetelná obava, že účetem
a snahou postupných aktualizací vyjĺĹdřenĺ, a nyní i účelem stanovení nereálných,
z pohledu stavební uzávěry irelevantních, a z pohledu skutečného faktického i právního
stavu zcela smyšlenýchl podmínek. Jelikož jsou však jak nemovitosti tak na nich
umístěná vodní díla soukromým majetkem, je současný postup IPR protĺprávní, nebot'
stanovuje virtuálnĺ podmínky budoucí vý'stavby, jež nemají oporu ani v pľávním, ani ve
faktĺckém stavu.

V podrobnostech odkazujeme i na předchozí dopis ze dne 7. srpna 20lE a uvádíme násleclující

a) Sło.,akní lEÄýB-- mÁ hr]+ urlrěana nohnĺ'o-i p rrnrlníhn áíla --*ĺ na nclrłl c}ar;alr^í

uávěry vliv

Stavební uzávěra je a má vŽdy být jen dočasnýnl opatřenim. které by mělo bý.t vplatnosti pouze po
dobu. kdJ tľvajíjasně od ppčátku specifikované důvod}i projejí zĺĺzení. V daňém přĺpade bylo tímto
důvodęm 

',schl'cilení 
podrobněj.ší ti:'enlné plcinĺll,uci clokulpnlcĺc'e nebo pořízení a projednciłiĺ ti:entně

plĺinovclcĺhopodkladu pľo c'elý yO'łqfu velkého rĺl:vĺljoveho úłenlĺ nebo jeho ucelenoll čťlst' vymezenotl
pĺlŕizuvaĺelent schvúteného tizcłłlního plcinu sí<Ielnĺho rivĺlru htcwního něstcl Pľethąl '. Jejednoznačné.

l vi: člĺinek ĺ' v1-hlóšk7" łll. n Praht č. 33, t99g ve:nćní po:.{ějśic'h nuveIi:;ací



11,o:::'Łľ,:',\,:ý. Y" zŕízena stavebnĺ uzrĺvěra VRÚ Smĺchov_ jih, jiż dávno pominul a je na místé
JeJl zfuŠeni' Udajné dlivudy' které IPR Praha uviiclí vAktualizaci. jsĺru nejen nepravdivé. respekrivezaloŹené na fnbulacích, lźích a zjevnú neověřených informacích. ui.soL .urny 

" 
J"ue;'* piedevśim

z pohlcdu tľvłĺní stlvcbní uzárěry irelevantní.
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Skutečnost, Źe její clůvody porninuly, potvrzr{í i obdźená kladná vyjádření dotčených subjektů aorgánů' od kazu'ieme záro veň na skutečnost, źe v souvisejĺcí a v zásadě identické situaci rozhodlNejvyšší správní soud ČRve vaahu k téže stavební uzávěře pro území Kbel rozhodnutím sp' zn. 4 Ao8/2011 ze dne 2l. Ĺlnora 2012, kde mj. konstatoval

zcela relevantní i v naší situaci.
Tento závěr je

b)

Předmětná vodní díla byla vybudována v 80. a 90' tetech 20. stoletĺ a zkolaudovány v ľoge lg952' Vevztahu ke stavebni uzávěře vŚatt jejich existence nemá vliv, n.uoť rtuu"uĺ u"áie*l"byla nĺkdy
zŕízena v souvislosti sj.jĺch exislencí či snad na jejich ochranu. Toto účelové propojovánĺ eK post
dvou nesouvisejĺcíeh skutečností je zjevným pĺekĺoeěním pravomocĺ IPR.

c) PodmínkY udělenóho spuhlasu jsou zaloźeny na fabrllacia presumPci budouciho sta"u

V nové Aktua lizaci vyjádŕenĺ se doslova uvádÍ, že IPR

(ii)

(iii)

(iv)

ochranné pásmo vodního zdľoje je moŹné stano_vit u zdroje pitné vody. Přędnlétná vodní ĺlíla jsou
ľ$,od 90. l"t zkolü yyluĚnt jako zdroj voły technojogické. nikdy;;;;ĺou dobujej.ichexistencenebylaschválenaaniužívánaj"k-@neprěajĺmĺ,veshodě
s koordinovanou snaholt nezákonnými prostředky ,,näpravit" privatizaci, Že se jedná o zclroj pitnévody, přestože neexistrje jediný Ĺrŕedllí dokumqit ani'.*p".tni stanovisko kva|iijkovaného experta.jenž by toto ,.přání" refloktoval.. Jde o zjevný projev podjaosti ze stľany ĺPR..

lPR dále Nrdi. że stavbu vodnjho dila lze vyuŽĺvat jako náhradní zdroj vody aŽ pro cca 600 tisĺc
obyvatel. pŕestože Źádnj talĺ,tľý vodní zdľoj łoiud vdaném místě'n""*irt,1..-nęboť se vsouladu sevšemi správními ľozhulnufími. v'Ćctně tóch vodoprrłvních. dosud vźdy jednaĺo o vodnídíla po uż'ívanźl
ĺ kolaudovanri jako omezený zdroj technické vody účelově určené pro.-l1luai.ĺ systćm metra.

Pro odstraněníjakýchkolh'pochybností lze znovu poukázat na nĺísledujĺcí sktrtečnosti prokazující, że
se nejedná o zdroj pitné vody a dále o skutečnost, že lPRjedná zaujatéi,,na objednávku,,, nebot':

(i) IPR Praha jako zptacovatel Strategického plánu musí o existenci vodnĺho clíla. jakoź i o
Íldajném potenciálním zdroji vody pľo ó00 tis. obyľatet. vědět, pokud by vsak'uro druhá
informace byla pravdivá, přičemž vgdnĺ díta e.tisiují ajsou provozována od 90. let 20.
Století,
IPR Praha je účastníkem komise pro plánování v oblasti vod _ speciálně komise Dolní
Vltava, kde se IPR Prahaza Hl. m. Prahu vyjadřujejistě i k otáice vodních zdrojťl,
IPR Praha se podílí na vypracováníPRVK Hl. m. ľiany, kde se mj. vyjadřLle t otĺ'"ę
vodních zdrojů'
lPR Praha se aktivně podílel na zpracování Geneľelu zásobování vodou Hl. m. Pľahy,

2 kolaudaćní ľo:hodnui oilbonl Ęstal'bl- lL.ĺH,\t P c. j' ,vtlĺ.vtP-6l 618, gj, 
''l 
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(v)

(vi)
(vii)

(viii)

(ix)

(x)

IPR Praha se podílí na zpracování Kľizového plánu Hl. m' Prahy' kde se řcší mj. otázka
zdrojů vody při krizovém ŕízení,
lPR Praha je dobŕe známa sitrlace také ĺliky' jeho v1jádřenĺ k Ochrannómu systénru metľa.
lnstitutu městské inlĺlrnutiky b1'la dle |ĺeaauácit'o protokotu vroge l995 přerlána
GeodetÍcká doktlmentace skutcČné]lo pľovedenĺ stavby ôravitačního přivadeče -'agendu
lMIP následné přebral Utraľ ľozvoje mésta (tj. lPR Prńa).

lľ1.P'r.:lľ: vyjaĺlřoval ke studii - Smíchov ]DS _ urbanistická studii pľo úpravu smčmé
části UP stl HMP. kteľá by'la zpracováno s ohledcm na podklady oi ry ľ'ł"t'upro.1.tt
(Posouzeni możlostí a stanovení podmínek pro případnou śtavbu aäminisirativnĺ budävy.
v pľostoru jímacích vrtů vodního pŕivaděče pro TC 3)'
lPR Praha.zapracoval zľněnu tJ0853 - Výstavba polyfunkčníoh budov rDs sMĺcHov do
platného UP HMP,
na IPR Pľahn byla z povéření CWI Smĺchov s.r'o. v čeľvnu 20l6 pľesentovĺĺna
architektonická studie PolyfunkČní areál Smĺchov', ve kteľé byla problemuť;m ;ĺn1o.ĺľ'osystému presentována (ll_Výkres limitů;, obdobně bylo tóto iéma diskutováno na
několika dĺlších schůlĺách z celkových l2 schůzek nu toio téma mezi nxi'nip."i.ŕiu"ty
a pracovníky tPR Pľaha pľoběhnuvśími v období od listopadu 20l5 do listopadů zo tz.

Vycházejíc ze souěasného zněnĺ zŕizovací listiny IPR Praha lze znovu konstatovat následt{ící.

Vsotiladtl sjejim článkem x.l.t0. je lPR Pľaha nadĺ{n pľavolllocĺ definovanrru jakĺl ,,zpjišt,ovánípotlkladů ke star'cbnĺm_uzńvěľám a zpracovÁním podktadů pro rozhodováni o 
"ý;iáLĺ.t r"stavebních uzĹvčr z bledis.ka soutaĺtu s kĺlnr:enčnimi dokumeńtv"' Vytv'ořenĺm łhuati7áce vŠaklPRPrahntutokompetencizĺisadním.pĺ'n@l.Żáneuvódĺżádnýkonccpční

rĺokument. s kteým by bylo udělení výjimk;' zę srave'bní'uzávěry ,; ,urp,rru {nebot' żádný takový
doküment ani nee.ĺistuje)' aĺe své 4Yé.y iiní pravdépoĺlobně no z.áklude.'dopi.u,,eijinello *zdroje...jenż obsahuje lŽivé a ľ'abulované infonnace. Jdę 1l protiprávní a úeelclvé jedníní' poiinĺ,lu;ĺ.ĺjakoukoliv relevantní oporu v pľávní i faktické rovině. Lze se porrze dohĺdoval záu.iá. 

" 
plj*v snah."_

vyhovět ,,zadání sltora" nebo o spolehnutí sc na pľavdiun'i ĺdoine nově poskytnuryoL i-nťornlacĺ.
Aktualizace navĺc. v rozporu se zavędenou praxí. ani netlvádí. z eeho tyto ,.ziłsaĺlni:- inľórmace čeľpá.

d) lPR Praha vvdfulim Aktuďiz,ace fla.ľantně Ęřck"ečui" svó komoetence

e) tPR P'hu'"'igno"u| na oouinnn.t łi'tit 
" 

ouěřit'kutoný ,tu, uě"i

IPR v Aktualizaci znovu uvädi, że se v daltém případě jedná o významnou stavbu pro krizové
zĺsobování obyvatel hl.m' Pľahy pitnou vodou.

CWI Smíchov však uvádí a poukazuje na skutečnost' że:

a

a

součpsnosti se j:dtá o ľalo vyużĺvall.Ý zdmj technologické vod.v prorn-tio\-=--Ť. n""*i't,U. Źádný pl,in.i"k t"nto 
'.l'oj 'y*uzíi 

p.o .á'obóuäní p.TitGiŁ
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Z výše uvedeného vyplývá' že se jedná o pouhou domněnku tPR nepodloŽenou žádný'mi relevantními
platnými dokumený, přestože existence předmětného vodního díta a otázka zdľoje techoologické
vody pľo metľo je známa přes 30 let. ĺPR Praha přebírá nejen argumentaci' ale i formulace, z
překonaného vyjádření ''zllalce" ing. Jakoubka. lPR Praha si navíc před vyjádřením k problematice
nezjistil podstatná fakta (hydľogeologické posudky. vyjádření ČHľłÚ, a další), jednal pouze na
základě vlastních domněnek vycházejĺcích z neoficiálního a pľokazatelně lŽivého dopisu Ing.
JakoLlbka' jenŹnavÍc není pro oblast hydrogeologie ani kompetentním znalcem'

Đ lPR přejí!ná argurnentaci třetích stľan olrledné ĺrdainého sporu o vlastnictvía jedltá mimo svou
kompetenci

Ve vztahu ktvrzení ohledně existęlrce spoÍu s Dopravním podnikem hl' m. Prahy.|de opět o zjevntru
nepravdu' Żaany soudní či jiný spor mezi uvedenými stranami v současnosti něprobíhá. K otázce
nevyjasněných vlastnických vĺahů kjímacím vrtům a významnému vodnírnu dílu vpodzemĺ, pak
znovu uvádíme nĺásleduj íc í.

Jímací vĘ byly zkolaudovány v ľoce l995 a pak zanedbávány a neřešeny zjevně po dobu několika
desetiletí. Lze jen podotknout, Že vodní dílo i související jímací víy pochŁejí z minulého tisíciletí a
pľoto byl nepochybně jiŽ dostatek času jak k vyřešení majetkové situace, tak k rozhodnutí ohlędně
potenciální nutnosti ochrany vodního zdroje. Dosud se vŠak ze stľany odpovědných orgánů nic
nestalo. Ve skutečnosti celá otázka existence i možné ochrany gravitačnĺho přivaděče a jímacích vľtů
byla otevřena a ijejí řešení iniciováno z naší stľany po nabytí pozemků a provedeno na naše náklady.
Jako noví majitelé pozemků i na nich umístěných jímacích vľtů jsme opakovaně nabízeli městu
převedení jímacích vrtri do vlastnictví města ďnebo zŕízeni ochranných pĺłsem.

Výlučně z naší iniciativy a v legitimní snaze zrealizovat na pozemcíclr Projekt polyfunkčnĺho centra
Smíchov jsme vynaložili rozsáhlé úsilí i za účelem zmapování umístění a stavu jímacích vrtů na
pozemcích. zaangaŻovali jsme na vlastní náklady experty za účelem zjištění současného stavu a
zajištění ochľany vrtů i v rámci realizace naśęho pľojektu a jednali se všemi zúčastněnými subjekry-,
které o to projevily záłjem.

V ľámci jednání s DPP a Magistľátem hlavního města Prahy jsme dokonce navľhli uzavření
Trojstranné dohody, která by na straně jedné umoŽnila CWl Smíchov realizovat projekt na pozerncích
a zároveň by na straně dnlhé zajistila pro město. DPP a především pro občany definitivní vyřešení
vlastnických vztahů k vrtťrm a jejich ochranu formou zšízení adekvátního ochľannélro pásma,
revitalizaci Nádražní ulice, a to vše za minimáIních veřejný'ch nákladů' Naše ochota věc vyřešit smímě
a bez potadavku na úhradu ceny vrtů a souvisejících pozemků je však časově ohraničena. Fakticky
jediným poŽadavkem za naši stľanu je dodržování zákonných pravidel a lhůt ze strany městských
orgánů' včetně odstranění stavební uzávěry, pľo kteroujiŽ dávno neexistuji zákonné dťrvody' Bohužel
současný krok tPR Praha je daĺším exemplárním případem nespľávného, podjatého a protiprávního
úředního posttlpu, a to bohužel za situace, kdy jednání o uzavření Trojstranné dohody nadáĺe a
poměmě pozitivně pokračují.

Pokud IPR uvádĺ existenci údajného spoľu o vlastnictví vodních dět jako jednu z podstatných
skutečností, přeiímń neověřenou tĘumentaci třetí streny, tj. DPP. Navíc se tím zjevně ocitá na
poli zcela mimo svou kompetenci, nebot' posuzování otázek vlastnictví vodních děl do role a
působnosti IPR nespadá. CWI Smíchov není znímajakńkoliv inľoľmace o existenci sporÜ o
vlastnictvĺ, nebot' ani DPP ani žádný z kompetentnĺch úřadů dosud nedoložil informaci či
dokonce dokument prokazující či alespoň naznačující, že by vodní dila byla majetkem jiné osoby
než vlastníka pozeĺnků, na nichž se vrty nachńzí. Lze znovu poukázat i na všechna existující
úřeĺlní rozhodnutí potvzující vlastnictví vodnícb děl vlastníkem pozemků (mj. kolaudace,
ľozhodnutí o povolení o nakládánĺ s vodami, atd')' Pokud má IPR k dispozici ínfoľmace o
skutcěné existenci sDoru a dokladv oľokazuiicÍ vlastnictví iiné osobv než C}vl Ęmíchov. ädáme
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tímto o ieiich neorodlené oředložení či umožněnĺ nahlédnĺtĺ do soisu za ričelem seznrĺmenĺ
s nimi.

VÝzye k okamžitó nánravě a unuštění ođ łlelších nrotinrávních kroků

S odkazem na vśe r,ý$g uvedené Vás a Vámi vedený úřad znovu vyzýváme ke zjednání okamžĺté
ntĘravy a upuštění od dalších protiprávních kroků- V dobré vĺře a v důvéŕe v zákonný, korektní a na

objektivních skutečnostech zaloŻený postup jednotlivých úřadů jsme jiŽ realizovali řadu rikonrj a

aktivit souvisejících s realizací projektu Polyfunkčního aľeálu Smíchov a v souladu s principem
legitimnĺho očekávání chceme v jeho realizaci bez dalších neákonných pľůtahů a úkonů pokračovat, a
tojak k vlastnímu prospěchu, tak ku prospěchu všech Pražanů.

Vvzýváme Vás nroto kořeJ.lrdnocení stanoviska zauiatého vAktualizĺci neioozĺlěii đĺl konce
sľona 2018. a to oři zohlednění všech oravdiyých. releventních a obiclłitivních skutečnostĺ.

Zároveň Vĺĺs tímto vrrÝvńmc k okamžitómu sdělení a noskvĺnutí zdroiorÝch úředních
ĺlnlłrrmnnŕfr_ z nichř rPR vr'chńlcl nfi tvoľhě Aktualiznce_ zeimónr nĺk vzl*hĺiící se
k následuiícíĺn tvľzenĺm:

(i) exĺstence vodního zdroie.
(iD existence ochranných oásem.
(ĺii) exiśtence údainébo náhradníto zdrcie nitné voĺlv oro už ó00 tis. obvvĺte!.
(iv) existence sooru o vlastnictví a údainé vlastnictvĺ vodních děl ze stranv DPP (viz

wše).

S ohledem na povinnosti IPR ohleĺlně ziištění skutečného stavu věci a iednání se zákonnÝmi
ohleđv na soukľomé vlnstnictvĺ a oravidla přiměřenosti a zdtźenlivosti Ye věci możnÝch zńsahů
do práv třetích osob. ie naprosto nezbvtné ověřit. že IPR oostupuie y souladu se

současnÝm faktickýp i nrávním stavem.

Zĺ{roveň Vás žádáme o sdělení z iakÝch dokurnentů a informací Yáš riřad oři vvĺlání Aktualizace
wcházel ve vztahu k otázce vlaŁtnictví vodních děl.

S ohldem nn vážnost situace a výši škoĺl hrozící naší snolečnosti Vás tímto žádáme o noslĺľtnutí
-^:-^-J!:! r^ E --^^^-,-a^L l-.o- ^l^ J-^ J^-.-x^-g ]^L^a^ Ji-l--.

Zároveň znov.u uoozorňuieme. že yí'še vrtěenÝm neaĺŁonní'm oostunem se dÁlę kažđodenné

změnou nostoie IPR Praha.

Zadané situace jsme v rámci povinnosti výkonu řádnó pćčc při řízení naŠí společnosti povinni znovu
upozornit IPR Praha a Vrís jako představitele odpovědného za jeho řízení na stav, kdy přetrvávající
nečinnost jen dále pľohlubuje škody a prodluŽuje nezákonným zpťrsobem dobu, kdy není moŽné

dotčenou smíchovskotl lokalitu revitalizovat azapoč,it s realizacĺ našęho projekĺu. Jsme přesvědčeni o
toln, že neexistrle žádný zákonný důvod pro udrŽovánístavební uzávěry ',VRU Smíchov jih".

Nečinnost a realizacę pľotiprávních úkonů jako je vydání Aktualizacę zprisobt{e naší společnosti
závaźné škody a znemoŽňuje nám realizovat legitimní projekt na našich pozemcích a v důsledku pak

ohrožuje i zájmy hlavního města Prahy a jeho občanů a mťrŽe vyťlstit v mnohamilionové škody, a to
nejen pro naši společnost, ale i pľo město ajeho občany.
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Jsme přesvědčeni, že výše popsaný způsob a okolnosti vydání Aktualizace, zaloŻené na ąievné
nepravdivých a neověřených informacích, jeż navíc nejsou z pohledu role a odpovědnosti lPR Praha
relevantní ve vztahu k předmětnému původnímu stanovisku, představuje zjevné a ásadní překročení
pľavomoci ze strany IPR Praha s moŽnými správními itrestněprávními důsledky.

S pozdravem,

CWI Smíchov s.r.o.
Archeologickän56ĺl

155 00 haha 5
IČ:03841626 o

Ing' Radek MenšíŁ jednatelCWl Smíchov s.r.o.

Navědomí:

Mgr' Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy
Mgr. Petra KolínskĄ náměstkyně primátorky
prof. lng. Eva KislingeroviĹ CSc.. náměstkyně primátoľky
Petľ Dollnek, náměstek pľimátorky pro dopravq spoľt a volný čas
Daniel Hodek
tng. Mgr' lrena Ropková
lng. Karel crabein Prochĺĺzka
Bc. Libor Hadrava
lng. Radek t acko
Jan Wolf
RNDr- Jana Plamĺnková
lng' Jiři Haramul l

adrianakmasova@praha"eu

Petra'kolinska@prúa.eu
cva.kisl ingerova@praha.eu
petr dolinek@prďtaeu
danie l.hodek@pľaha'eu
irena-ropkova@praha.eu
karel.gĺabein.prochazka@praha.eu
libor.hadrava@praha. eu
radeklacko@praha.eu
jan.wolf@prńa.eu
jana.plaminkova@praha.eu
j iri.haramu l@praha.eu
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Vyjádření

V soućasné dobé béźí mezl Dopravnĺm podnĺkem hl. m' Prahy a ĺirmou CWl Smĺchov j.Í o. spor o vlastnictvĺ telo
podeemnĺ stavby vodního díla a zároveň byla na vodopĺávnĺ uŤadu MHMP zahá;ena Ťĺzenĺ ovéřenĺ paspoÍtu ,'ýśe

uverJená starrby vodního dila a řÍzení o 
'tanovení 

ochÍanného pásma vodnĺho zdÍoie đ Íĺzenĺ zména povoleni
nakládáni s vodami.

Pĺo i níoĺmaci uvádĺme. że dne l l. 7 2018 se lPR Pĺaha vy1ádřil dopisem đ. i' 0ó482/ 18 ípŕĺloha ć t), kterým isme
alĺtuallzovali vyládÍení r' í. l28]5/l7 (přiloha č. 2) k Vaśĺ źádosti o vyiádřenĺ k moŽnostĺ udělenÍ rĺýlimĘ ze
slavebnĺ uzávěry pÍo eáměí Revitalizace NádĺaŹnĺ utice a pŕilehlých prostor. S udélením výiimly isme nesouhlasili,
pokud nebudou vy1asnény slĺutećnosti ýkaiícĺ se vodnĺho díla' tleÍé isĺne ve rłyiádŕenĺ uvedli. Dále lsĺre souhlas
podmĺnilĺ splnéním poädavků popHných ve vyiádÍení ke studii stavby PolyĺuntČnÍho aĺeálu Smíchov ć. i.7l3ll7
(pÍíioha č. }).

Nłśe Ę4,ĺdřenĺ ĺPR ć. l 06ł82/l8 a ĺ28]/17 timto pozbývaií p|atnosti.
lűa .loil|raaa-r.a'ür

l'nľ'. r'co'ŤtLI
;l

Bl]ĺÁł
- íed,te!

ł.,}.
u lri'cieąl':pc a

2: .?|ł.1łeÍ'|r. I
|, J l|ur,ž1, iPp !.

f,.{62/t8 re í1€ :'t / 2at3
I l23-l:;il.ed.€22 u ;0t;
| !'.ri, ls ŕ! żc li żcl'

łciĐ(t:?i.ĺ
r i Ad,5ál.Jrí|ahl
) i l)tl( 2,.h1 ĺ. )obĺr' ulĺloŕrc lqz;oię. śtłĺjnl.nr l] li, :'c ż2 JÍ;ił 5) I IPR r.11,. - ngg
1 !, lPR Pŕ.l.' ' (Pl'
j 

' 
|PF Pĺaha . |t{t'ł

, 6 lPR łrlha sol;tlna l ;pil lPR P,łha



k3
lrJ ,( I ll r I I I'r riiti r'l,r'r;,ji ri

lll li, ilIiĺ' l Íli'.,il.. l,

ĺat ):'l,,i)Jt
i-l.i I I rCWl Smíchov s.r.o.

se sídlem Archeologická 2256/ l

l55 00 Pľaha 5
lC:03841626
zapsána do obch. rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl C" vložka 238597

20 0B /t18

,,Ż/,/fu,,:, lt
Instĺtut plánování a rozvoje hlavního města Prahy' příspěvkovń organizace

Yážený pan
Mgr. ondřej Boháč, ředitel

Vyšehľadská 57ĺ207'7
l28 00 Praha 2 _ Nové Město

K Č.i. lPt{ 8978/lE

V Pĺaze, dne l7. srpna 20 l8

Věc: Yviídření CWI Smíchov s.r.o. k ooětovné změně - aktualizaci wirńdření IPR č.i. 897ll/l8
k vÝiimce ze stavcbní uzávĎľv nľo záměľ Revitulizucc ltĺńdľažni ulice u ořilehlých nrostĺlr ze ĺlne
ó. srpna 201E

Yáżený pane ředĺteli'

obracím se na Vás znovu jménem spolecnosti cwl Smíchov s.r.o., se sídlem Archeologická2256/l,
|55 0o Pľaha 5 - Stodůlky, tĆo: o;aąloŻ6.v nävaznostina seznámení se s dalšízměnou stanoviska
IPR Pľaha ve věci výjimky ze stavební uzávěry' obsaženotr v dokumentu nazvaném ,.Aktualizace
vyjádŕení čj. 8978/18 kvýjimce ze stavební vzávéry pro záměľ Revitalizace NádraŽllí ulice a
přilehlých prostoť' ze dne 6. srpna 20l8 (dále jako 

'Áktualizace").

Pro ilplrrost odkazuje'me na náŠ přeĺlchozí dopis ze dne 7. srpna 20l8. jenŽ obsahoval poclrobného
zdĺ'lvodnění faktické i majetkové situace v lokalitě NádraŽní, včetně detailního popisu historie
předměrných vodních děl' jejich současného stavu. t]lčelového rrrčęní a ľelevantních rozhodnutí a
dokumentů. Skutečnosti uvedené v předmětném dopise zťrstávají nadĺĺle zcela ľelęvalltní'

Ač do jisté míry kvitujeme alespoń změntl předchozího nesouhlasného stanoviska lPR. jsme
přesvědčeni o tom, źe i rlr.rr'á Aktuatizirce je zaloŹena na ncpravdirých a úćelĺ-''ré překrotlcg'n.lch
skutečntrstcch a nercl'lľLtrüe slltlčasnj stav r dalté lokalité.

V neposlední ŕadě je souhlas podmíněn zjevně nesPlnitelnými podmínkami. které navíc ve vĺahu
kotázcedalšíhs

lPR se tak staĺlovtrvťrníln takclvých pĺ.xlmĺnek stalĺ dĺl ŕaĺlt s dalśĺnli subjektt. jerlž se snaŻĺ!-b}''tláu'!
skutę.cností. ignorováním pľocesrtích i hmotných pľál vlastnika pozemkťr a vodnĺch děl - CWl
c.-!^l.,..' ^ .'ł^.....'....i'.j._ ...'ŕ.'.il^.',.l. _ ^...ln.'.'.ł_.',,.l. ^^'l.'.a...'l l.'::..' -i4'.^^: l_.ł.' L..l^ .' ô'l l^.=^l.

v ľĺimci privatizace části Doprarního Poĺlnikrr hlar'lllho města Prah.v privatizoviilru spulrt s b!ĺlułanli a
Dozcmkv v NádľaŽní ulici nn Smíchově také voĺlní díla nnchńzeiící se nn lěchto nĺrzcnlcich.
cl...+^x_^.+ ł^., lastn íl,^- ',^,l-í^L JXl .' +Á+^ l^l,^liox ^^ .ł^l^ -^^l^X^^^r Ír\c D-^L^ ^ ^ ^.l _Í; :^ -^^l..

s nemovitostmi nab.vla v roce 20l5 snoleenost cwĺ smt

lPR se tak, ať uŽ vědomě či nevědomě. staví do řady s dalšími subjekty, jenž se koordinovanou snalrott
snaŽí.,řešit a pokrył" problém spočívající ve více neź20leté ignoraci existetrce a osudu těchto nyní
ťrdajně zásadních vodních děl. Po nabytí pozemků CwI Smíchov provedl za účasti kompetentních


