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3.

Vříjnu 2018 se na společnost VoDNí ZDRoJE, a.s', Jindřicha Plachty 535116,150 00 Praha 5, obrátili

zástupcispolečnosti CWl Smíchov s.r'o., Archeologická2256/1, 155 oo Praha 5 - Stodůlky se Žádostío zpracování

návrhu ochranného pásma Vodního zdroje situovaného na pozemcích p.č. 668/3 a669/4 vk' ú' Smíchov, které

jsou ve vlastnictví této společnosti. Jímací objekty jsou situovány podél východního okraje pozemků v těsné

Ĺlĺzrosti ulice Strakonická, přibliŽně zo m od toku řeky Vltavy. Dle sdělení vlastníka předmětných pozemků, jako

oprávněného kčerpání podzemních vod ztitulu vydaného rozhodnutí odboru dopravy a ochrany životního

prostředí Úřadu městské části Praha 5 pod č.j. oDŻ/21684-o7l8-2O07lkuchm ze dne 7. března 2007 a

navazujícího oznámení dle 5 11 Vodního zákona ze dne 9. dubna 2O'l8, jsou v jeho vlastnictví ijímací objekty

jako sóučást výše uvedených pozemků' Uvedené skutečnosti vlastník dokládá i kolaudačním rozhodnutím

vydaným odborám výstavby MHMP č.j. MHMP_61648lg5, VYS/3 -2116l95/TolVś ze dne 27.7.1995 předchozímu

vlastníkovi pozemků - společnosti lDS Praha a's.

Vrty JV-1 aŽ ';v-s a šachta JV_6 jsou situovány v zatravněné a oplocené části pozemku p.č. 669l4. Vrty JV-7,

JV-8 a JV-10 jsou situovány na pozemku p.č. oos/t, který v současné době slouží jako parkoviště'

Cílem předloŽeného posouzení je zpracování podkladů pro rozhodnutí o stanovení ochranného pásma

vlastních jÍmacích objektů ve smyslu Vyhlášky MŽP 137l1ggg Sb., kterou se stanovíseznam vodárenských nádrží

a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů'

Za účelem zpracovánÍ předloŽeného posudku byly naší společnosti poskytnuty následující materiály:

1 . od borné posouzení gravĺtačního přivaděče (Metroprojekt, 1988)

2. 7ápis zjednánĺ o situování jímacích vrtů (Metrostav, 'l989)

3. Povolení k odběru podzemních vod gravitačního přivaděče (MHMP, odbor výstavby, 1993)

4. Dohoda o od běru podzemnÍch vod z gravitačního přivaděče (Povodí Vltavy, 1994)

5. Rozhodnutí o kolaudaci - povolení uŽívání stavby vodohospodářských objektů (MHMP, odbor výstavby,

1 9es)
6. Základní hydrogeologické udaje objektu (Čcs - geofond, 2006)

7 ' Stanovisko k žádosti o vydání nového povolení nakládání s podzemními vodami pro technické účely pro

požadované množství Qmax = 2 lls (Povodí Vltavy, 2007)

8. Rozhodnutí - povolení nakládání s podzemnímĺ vodami k od běru ze 7 vrtů s povoleným Qmax = 2 |/s (MČ

Praha 5, odbor dopravy a Životního prostředí, 2007)

9. Žádost na Dopravní podnik hl. města Prahy o zajištění pasportu gravĺtačního přivaděče a jímacích vrtů na

pozemcích CWl Smíchov s.r.o. (CWl Smíchov s.r.o., 2016)

10. odpověďDopravního podniku hl. města Prahy o povolení pasportizace (DP hl. m. Prahy, 2o16)

1 1' Záznam ze schůzky Hlaváček a Partner s.r.o. se zástupci DP hl. m. Prahy na téma ,,Stanovení ochranných

pásem vodních zdrojŮ" (Hlaváček a Partner s.r.o. + DP hl' m' Prahy, 2017)
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'l2' Posouzení možností a stanovení podmínek pro případnou stavbu administrativní budovy V prostoru

Vodovodního přivaděče (Metroprojekt, 2007)

13. Připomínky CWl TAU s.r.o' ke změně z 2772lov s ohledem na situování jímacích vrtů a jejich Vyznačení

V návaznosti na jejich ochranu (cwl TAU s.r.o', 20] 6)

14. Závěrečná zpráva - Hydrogeologické posouzenívlivu založení projektového souboru na odběr podzemní

Vody z Vrtů pro ZTc-3 (EKOSYSTEM, spol. s r.o', 2016)
'l 5. odborné vyjádření znalce k Závěrečné zprávě firmy EKOSYSTEM, spol. s r.o. (lng. Martin Jakoubek, 2016)

16. Doplněk č. 1 k Závěrečné na základě od borného vyjádření lng. Martina Jakoubka (EKosYsTEM, spol. s r'o.,

201 6)

1 7. Přílohy k doplnění č. ĺ závěrečné zprávy - hyd rologické posouzení vlivu založení projektovaného souboru

staveb na od běr podzemní vody z vrtů zTc3 (C-ENG s.r.o., FG Consult s.r.o., 2O16)

18. Spolupráce na zastaviteĺnosti území v oblastĺ Praha 5 Smíchov - Prefa (Metroprojekt, 2016)
19. Návrh ochranných pásem jímacích vrtů vodovodního přivaděče pro ZTc3 (EKosYsTEM, spol. s r.o.,2017)
20. Pasportizace gravitačního přivaděče (GP) vody pro zTc3 (Metroprojekt ,2017)
21. odborné vyjádření znalce ,,VHS Projekt'' k návrhu ochranného pásma vodního zdroje (lng. Martin

Jakoubek, 2017)

22' Aktualizace hydrogeologického posouzení vlivu založení budoucí stavby na odběr podzemní vody z vrtů
pro ZTC (EKOSYSTEM, spol. s r.o., 2018)

23' Aktualizace přílohy k doplňku č. 1 závěrečné zprávy - výkop stavební jámy a pilotové zakládání s ohledem

na hydrogeologické poměry v lokalĺtě (lng. Karel Staněk, 2018)

24. Doplněk k aktualizaci hydrogeologického posouzení v|ivu založení budoucí stavby na odběr podzemní
vody z vrtů pro ZTc-3 (Eń/lsA ekologĺcké sluŽby, spol. s r.o., 2018)

25. Doplněk č. 2 k aktualizaci hydrogeologického posouzení vlivu založení budoucí stavby na odběr podzemní

vody z vrtů pro zTc-3 (EMSA ekologické služby, spol. s r.o., 2018)

26. Přílohy k Doplňku č. 2 k aktualizaci hydrogeologického posouzenívlivu založení budoucístavby na odběr
podzemní vody z vrtů pro ZTc-3 (C-ENG s.r.o., 2018)

27. zápis z jednání - Schůzka k problematice vrtů v lokalitě Praha - Smíchov
28. Vyjádření k stavbě administrativní budovy Praha Smĺchov (ČHmÚ, 2o18)
29' Praha 5 - Smíchov, pozemky lDS, inženýrskogeologický průzkum (4G consite s.r.o., 2016)

30. Výzva CWl Smíchov ve vazbě k diskutované problematice vrtů v lokaĺitě Praha - Smíchov (CWl Smíchov

s.r.o., 2018)
31. Hydrogeologické posouzení problematiky vodního zdroje pro technické účely zabezpečovacího

technického centra v k.ú. Radlice v souvislosti s plánovanou výstavbou areálu ,,Polyfunkční soubor
Smíchov" (VoDNí ZDRoJE, a.s., 2018)

32. Praha 5 _ SmíchovVodnízdroj proTZC 3 podklady pro rozhodnutío stanoveníochranných pásem vodních
zdrojů dle 52 vyhl.137/1997 sb., zpracované oPV s.r.o., (květen 2018 - poskytnuto CWlSmíchov s.r'o.)
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33. Hydrogeologické posouzení problematiky Vodního zdroje pro technické Účely zabezpečovacího

technĺckého centra v k'ú. Radlice V souvislosti s plánovanou Výstavbou areálu ,,Polyfunkční soubor

Smíchov"- pilotové založení stavebních celků (VoDNí zoRo1e , a.s., 2018)

34' podání CWl Smíchov s.r.o. ze dne 9. dubna 2o'l8 na MHMP ooP oznamující v souladu s ustanovenÍm ust.

S 1 1 odst. 1 ) zákona č.. 254/2oo1 Sb', o vodách, že se stal vlastníkem pozemků, na nichž jsou předmětná

vodní díla umístěna, jakož i vlastníkem vodních děl,

35. vyjádření CWl Smíchov ze dne 14. listopadu 2O18 na MHMP ooP ohledně vlastnictví vodních děl,

36. kolaudační rozhodnutí odboru výstavby pražského magistrátu č'j. MHMP-61648l95, VYs/3

2116/95/To/Yś ze dne 27.7.1995 vydané předchozímu vlastníkovi pozemků - lDS,

37' Povolení k nakládání s pozemními vodami ą. oDŽl21684-07l8-2007lkuchm ze dne 7' března 2007

vydané žadateli - lDS.

Jak je patrné z předloŽených materiálů, problematĺka ochranných pásem byla řešena v předložených

zprávách 19 a 32, ze kterých toto posouzení vychází'

4. zÁKtADNÍ tNFoRMAcE o voDNĺM zDRoJt

Předmětný jímací systém byl vybudován na konci 80. let minulého století v rámcĺ výstavby trasy metra lll
B (realizace v utajovaném režimu) s cílem zajistit zdroj podzemní vody s trvalou vydatností 70 lls pro ZTc3.

Zahrnuje skupinu hydrogeologických objektů uzpůsobených kjímání podzemní vody ze štěrkopískových teras

řeky Vltavy, jímací štolu v ordovických břidlicích a gravitační přivaděč, který odvádí jímanou podzemní vodu do

zTc3.

Dle původní projektové dokumentace mělo být k jímání podzemní vody realĺzováno 8 hydrogeologických
vrtů, 4 jímací hnízda a vstupní betonová šachta. Projektována byla i tlakově odolná zhlaví vrtů ukončená cca 2 m
pod rirovní terénu. Jímací schopnost systému byla d|e projektu posílena 3 horĺzontálními vrty vějířovitě
hloubenýmĺ v ordovických břidlĺcích z jiŽního konce štoly (nerealizováno).

Jímací objekty zastĺhly štěrkopískové sedimenty řeky Vltavy v celé jejich mocnosti a jsou zaústěny do

sběrné štoly. Gravitační přivaděč o délce 1150 m (dle 14) byl ražen západním směrem Úpadně k zTc3 a současně
slouží jako horizontální vodojem o objemu 9530 m3. Technické parametry jímacího systému jsou podrobně
popsány v podkladových materiálech (14). Kolaudace systému proběhla v roce 1995' V Rozhodnutí je uvedena
celková délka skutečného provedení přivaděče 1262 m a 1o ks realĺzovaných jímacích vrtů, v pasportizaci
gravitačního přĺvaděče (2o) 1 ,23 km a 8 jímacích Vrtů JV'| -JV5, JV6, JV8 a JVl 0, přístupové šachty (JV6), vrt JV9
není s přivaděčem propojen, a V odborném vyjádření znalce (21) 1229,7 m,

Povolení k odběru podzemních vod pro potřebu provozu stavby lll B metra vydal dne 22.2 1993 MHMP
pod číslem jednacím výs.-3l821g/g2lšv/D (3). Jednalo se o povolení odběru 100l/s. V roce 2007 bylo na základě

Ň
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Žádosti žadatele společnosti lnženýring dopravních staveb, a.s. Vydáno noVé rozhodnutí k nakládání

5 podzemnímivodami pro technické účely ZTC3 na radikálně sníŽený odběr na Qmax z l/s (8).

Vlastní hydrogeologické vrty byly budovány jako soustava štěrkových jímacích stěn z převrtávaných pilot,

která dosahuje do rrńuuký předkvartérního podloŽí (břidlice). Jímací vrty gravitačně jímají a stahují vodu ze

štěrkové stěny (silně zvodnělé kvartérní sedĺmenty) do štolového přivaděče. Jsou tvořeny pilotami o průměru 980

mm vyplněnými kačírkem frakce 4/16 mm. Zárubnice je z nerezové oceli o průměru 410 mm s 20% perforací

1průměr otvórů 8-10 mm) v pásmu zvodnění. Ve skalním podloží je umístěna nerezová zárubnice o průměru 219

ň' . je zaústěna do klenby štolového přivaděče, případně čelby (vrt JV_8). Svrchní část vrtů je opatřena

betonovými šachticemi zakrytými betonovými poklopy'

Přístupová šachta JV_6 je budována pomocí lemovaných plechů průměru 5,6 m, je opatřena vnitřní

betonovou obezdívkou o vnitřním průměru 5,0 m do hloubky cca 25 m. Je vybavena lezním oddělením

ukončeným v chod bě přivaděče. Její dno je v úrovni '162,06 m n' m'

Gravĺtační přivaděč slouží zároveň jako vodojem o kapacitě 5,5 m', což znamená, že při čerpání sníženého

odběru Qmax 2lls je podzemní vodou zcela zaplněn. Voda je z gravitačního přivaděče automatickými tlakovými

čerpadly. Zdrojem podzemní vody jsou všechny uvedené vrty'

e

,



,

ZDROJE
^KcloV^ 

sPoLEČNosT

VoDNĺ zDRoJ PRo zTc3 PRAHA 5 _ sMícHoV

zakázkové číslo: 18 0 'l 30

VoDNí zDRolE, a.s., Jindřicha Plachty 535/1 6, 1 50 oo Praha 5 - tel.: 266 77g 114
e'mail: obchodni@vodnizdroje.cz - www.vodnizdroje.cz - lČ:45274428,DlČ: cz45274428

Ąg

ň

5. PŘĺRIDNĺ PctMĚRY

GEoMoRFoLoG lcKÉ ponn Ěny

Vlastní zájmová lokalita, na které jsou umístěny jímací objekty, je součástí plochého terénu o nadmořské
výšce cca 192 _ 194 m v levobřežní části vltavské nivy. Řeka Vltava protéká cca 75 m východním směrem v rameni
kolem ostrova Císařská louka. Přibližně 350 m od zájmové lokality (pozemky CWl Smíchov s.r'o.) se zdvihá
morfologĺcky výrazné návrší (Dívčí hrady), které tvoří příkrý svah vltavského údolí s nadmořskými výškami cca
300 m. Dle morfologického členění (Demek et al.: Geomorfologické členěnĺ Čn) je lokalita součástí provĺncie
česká vysočina, subprovincĺe Poberounská soustava, Brdské oblasti, celku Pražská plošĺna, podcelku Říčanská
plošĺnaaokrskuPražskákotlĺna.Nejvyššímbodem jevrchDěvín(310mn.m.),nejnižšímnivařekyVltavy(188m

n.m.).

KLlMAT|crÉ ponnĚny

Dle Quitta (Academia Praha, 1971) náleží zájmová oblast do oblasti T2, která je charakterizována dlouhým
teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je
krátká, mírně teplá, suchá až r,ĺelmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Průměrný roční Úhrn srážek ze stanice Praha - Karlov za období 196'l - 1990 je 446,6 mm, což je
v porovnání s celostátním průměrem podprůměrná hodnota.

HYDRoLoGlcKÉ PoMĚRY

Zájmová lokalita spadá do dílčího povodí Vltavy - číslo hydrologického pořadí 1-12-o1-0130-0-0, která
protéká souběžně s lĺnií vrtaných studní ve vzdálenosti cca 75 m východnĺm směrem. Nadmořská výška hladiny
vody ve Vltavě je cca 187 m..Jímací objekty jsou situovány mimo záplavového území stoleté vody (Qloo). Navržené
0PZV druhého stupně svým východním okrajem do záplavového území zasahuje.

GEoLoGlcrÉ ponnĚny

X, w.Sĺršĺ zájmové území leží z regionálního hlediska vsilně zvrásněné severovýchodní oblastĺ Barrandienu.
Horninový sled sedimentárních hornin předkvartérního podloží je velmi pestrý a mění se v ploše i hloubce,
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protože Vrstvy hornin budujících zájmovou oblast Vlivem Vrásněnĺ zapadají pod Úhly 30 až 50 stupňů. Kroměpaleozoických ordovických, devonských a silurských souvrství jsou zde diskordantně uloženy mezozoickásouvrství křídových sedĺmentů, jejichž relikty jsou zachovány na návrší Dívčích hradrj.
Skalní podloží vzájmovém územĺ je tvořeno paleozoickými horninami ordovĺckého stářĹ konkrétněletenského souvrstvĹ která je charakterizováno střídáním drob a písčitých břidlĺc o mocnosti až 600 m. V Údolí naseverním návrší a svahu Dívčĺch hradů je vyvinuto souvrství vinické (černé jílovité břidlice), bohdalecké(tmavošedé jílovité břidlice), králodvorské (šedozelené jílovĺté břidlice) a kosovské (střídání křemennýchpískovců' drob a písčitých a prachovitých břĺdlic). Vprostoru severovýchodního svahu Dívčích hradů pak na- ordovĺcké sedimenty nasedají silurské (liteňské, kopaninské a přídloské souvrstvi) a devonské sedimentyľ(lochkovské 

a dvorecko _ prokopské souvrství). Mezi liteňským a a kopanĺnským souvrstvím se nacházíalterovanýžilný bazalt - diabas' Průzkumnými vrtnými pracemi bylo skalní podloŽí v zájmové lokalitě zastiženo v nadmořskévýšce 179,8'l až ĺ88,54 m.

Zájmové Území není významněji tektonicky predisponováno, v okolĺ se však nacházejí hydrogeologickyvýznamné lokální zlomy a poruchy ve směru Zsz _ vJv.

Kvartérní pokryv je ve zkoumané lokalitě zastoupen antropogennĺmi navážkami o průměrné mocnostĺ 2 m,následují deluvio_fluviálnÍ písčité tuhé jíly hnědé barvy a podložní hnědé až hnědorezavé fluviátní štěrky s příměsípísku' štěrky jsou mĺsty velmi hrubozrnné s valouny aŽ 'l5 cm v průměru. Celková mocnost kvartérního pokryvuvčetně navážek se pohybuje v rozmezĺ 4,8 - 14,4 m.

HYDRoG EoLoG lcKÉ ponn Ěny

Z hydrogeologického hlediska patří zájmové území do hydrogeologických Ęónů 6250 - Proterozoikum araleozoikum povodí přítokti Vltavy a 6240 - Svrchnĺ silur a devon Barrandienu a náleží ke stejnojmennýmlákladním útvarům podzemních vod č. 625o1.

V zájmovém území se vyskytují dva typy hydrogeologických kolektorů - průlinový v aluviálních náplavecheky Vltavy a pokryvných útvarech a puklinový v horninách skalního podloží.
Puklinový kolekor je vázán na poruchové zóny v ordovických, silurských a devonských sedimentech.ťná se o zvodnění hlubokého oběhu s velmi omezenými možnostmi akumulovat a vést podzemní vodu. oběhodzemní vody je zde velmi pomatý (podzemní voda má většĺnou vyšší mineralizaci), horniny jsou jako celekrakticky nepropustné' K živějšímu proudění dochází v rozpukaných partiích zejména v horninách, které:podléhají jílovému zvětrávání (buližníky, vápence). Jílovitě zvětralá přípovrchov á zónybřĺdlic má výrazně nĺžší'opustnost neŽ hlouběji položená rozpukaná zóna a v podstatě plnífunkce ĺzolátoru. Ustálená hladina podzemníldy se v této zvodni pohybuje na levobřežních návrších od cca 8 do 12 m pod Úrovní terénu. Hlavní zvodnění lze
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očekávat Vzóně přípovrchového rozpojení a rozvolnění puklin do hloubky cca 40 - 50 m. Tento kolektor nemá

praktĺcký Vodohospodářský význam a 5louží převážně k individuálnímu zásobování'

Puklinový kolektor hornin skalního podloží se vzávislosti na místních podmínkách odvodňuje do hlavní

erozní báze, kterou je Údolí řeky Vltavy. Archĺvní výsledky získané při stavbě metra zmiňují významné přítoky

podzemní vody na hraně levobřežních svahů západně od lokalĺzace jímacích vrtů přivaděče pro ZTC3, kde do

hlavního údolí Vltavy Ústí boční Údolí mezi Dívčími hrady a Kesnerkou, což bylo potvrzeno ĺ analýzami podzemní

vody.

Průlinový kolektor je vyvinut ve fluviálních štěrcích a štěrkopíscích, které vyplňují dno údolí

vymodelované řekou Vltavou. Jedná se o hydrogeologickou strukturu s nadprůměrnými hydrogeologickými

vlastnostmi a s vodárensky využitelnými zásobami podzemní vody.Z archivních Údajů vyplývá, že transmisivita se

pohybuje v řádu X*10'3 mŻ.s'1 a koeficient filtrace X*'l0'4 až X*10'3 m'sj. Kvartérní zvodeň je v přímé hydraulické

souvislosti s povrchovou vodou ve Vltavě. Nadložní písčité hlíny a písčité jíly tvoří stropní izolátor s několika

řádově nĺžšími parametry transmisivity a koeficientu filtrace, což způsobuje mírně napjatou hladinu ve zvodni a

zároveň ji částečně chránípřed znečištěním z povrchu. Průměrná úroveň naražené hladiny je cca 7,4m, ustálené

pak cca 5,9 m (archivní údaje).

Dotace této zvodně infiltrací atmosférických srážek je v místě zájmové lokality velmi omezená jak

výskytem stropního izolátoru, tak i nepropustných zpevněných ploch.

Výborné hydraulické parametry kvartérní zvodně, její relativně malá hloubka pod rirovní terénu a
lokalizace vprůmyslově využívaném ä zastavěném prostoru však znamenaji Že se jedná o snadno zranitelnou

strukturu, která můŽe blit za určitých podmínek znehodnocena ĺ přes ochrannou funkci stropního izolátoru,

betonových ploch a domovní zástavby. Při jakýchkoliv stavebních pracích a úpravách terénu proto nesmÍ dojĺt

pk jeho plošnému porušení.

Vzájmovém území bylo do roku 1981 do roku 1988 realizováno ĺntenzĺvní stavební čerpánÍ za účelem

snížení hladiny podzemní vody v jámě Prefa hloubené při realizaci větracího objektu budované trasy metra B.

Počáteční sumární vydatnost cca 90 l.s' klesla V roce 1988 na přibližně polovinu (45-50 l.s 1)' Tento jev je přičítán

odčerpání statických zásob a následnému čerpání již pouze dynamických zásob podzemní vody dotovaných

břehovou infiltrací říční vody a pouze slabými svahovými přítoky. Rovněž byla prokázána kolmatace okolních

štěrkopísků (vltavského břehu), jejĺž intenzita a rychlost závisí kvalitě vody (obsah suspendovaných částic),

četnosti a velikosti povodňových stavrj na povrchových tocích a na mnoŽství čerpané vody z jímacích objektů'

Ve vodním zdroji dochází kesměšování podzemní vody zkvartérních fluviálních sedimentů a přítoky

z puklinového kolektoru paleozoických hornin' Tyto přítoky majív případě čerpáníaktuálně povoleného množství

převahu. Zdrojem podzemní vody v jímacích vrtech je v tomto případě pravděpodobně podzemní voda přitékajícĺ

zvýše položených puklinových kolektorů, které se odvodňují do Vltavy' Vliv břehové infiltrace nastává aŽ
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v případě intenzivního odběru a odčerpání statických zásob podzemní vody' Této hypotéze nasvědčuje ĺ jakost
jímané podzemní Vody, kdy byla laboratornĺmi analýzami V porovnánĺ s Vyhláškou 252l2oo4 Sb. prokázány
zvýšené obsahy síranů, chloridů a nadlimitní hodnoty celkové tvrdosti a mineralizace. Nadlimitní obsahy
závadných látek (kontaminantů - Cl-U, Clo _ Cło, BTEX) nebyly provedenými analýzami zjĺštěny.

ÚonJr o cHRÁNĚľĺÝcn Úzrnnícn A ocHRANNÝcH pÁsnnrcH

ÚzemĹ kterého se návrh ochranných pásem týká ani vlastní jímacĺ vrty a štolový přivaděč neleží
vochranném pásmu jiného vodního zdroje ani přírodních léčívých zdrojů. Nejbližší stávající ochranné pásmo 2.

stupně vodního zdroje Praha - Podolí k navrhovanému ochrannému pásmu u mostu na ostrov Císařské louka na
vzdálenost cca 10 m.

Navrhovaná ochranná pásma 1' i 2. stupně jsou sĺtuována v ploše vymezeného prvku Úsrs
nadregionálním biokoridoru a vseverojiŽním směru napříč navrhovaného ochranného pásma je vymezena osa
tohoto nadregionálního biokoridoru,ľltava _ štěchovice". Vnavrhovaném ochranném pásmu 2. stupně leží
z větší části přírodní památka Ctirad (vyhlášena 1.9. 1988, plocha 6,44 ha) a zasahuje do něho i přírodní park
Prokopské a Dalejské údolí (vyhlášen 'l993, plocha 652,5 ha). Na jižním okraji se navrhované ochranné pásmo 2.

stupně dotýká hranĺce přĺrodní rezervace Prokopské údolí a stejnojmenné evropsky významné lokality NATURA
2000. Lokalita nenÍ součásti cHoPAV, ani neleží v chráněném ložiskovém územĹ ani v ploše výhradního ložiska.

Do navrhovaného ochánného pásma 2. stupně zasahuje ochranné pásmo dráhy a metra linky B.

v současné době je v místě jímacích objektů a jejich okolí v platnosti stavební uzávěra.

6. PosoUzENĺ RtztK

oH RoŽEN í vllvrnn pŘĺnooľĺ ícn ponnĚnŮ

Zarchivních Údajů o geologické stavbě lokality vyplývá, že nesaturovanou zónu tvoří poloha kvartérních
písčitých jílů, která je překryta antropogenními navážkamĺ a zpevněnými plochami, které jsou částečně zastavěny
různými typy budov. Mocnost navážek se pohybuje průměrně kolem 2 m, tvoří je stavební sutě a písčité jíly
s úlomky cihel, betonu atd. Pod naváŽkami je vyvinuta poloha hnědých písčĺtých jílů, které jsou tuhé a nízce až

středně plastĺcké. Jejĺch mocnost kolísá vrozmezí o,o - 7,5 m, průměrně cca 4,3 m. Celková mocnost
nesaturované zóny kolísá v rozmezí 3,0 - 8,8 m, průměrná mocnost je cca 6,7 m.
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Písčité jíly jsou relativně málo propustné a plní tak funkci nadložního izolátoru, který společně se
zpevněnými povrchy silně omezuje dotaci podložního štěrkopískového kolektoru atmosférickýmĺ srážkami.
Současně má vzhledem ke své pozici k podložnímu kolektoru i ochrannou funkci před možnou kontaminací
z povrchu vzhledem k převážně průmyslovému využití zájmového prostoru (potvrzeno i laboratorními analýzami).

Vzhledem k existenci řady podzemních i povrchových staveb však může být tato krycí vrstva narušena,
proto navrhujeme opatření uvedená v dalších kapitolách.

Lokalita se nachází mimo záplavové Území. Vodní zdroj je zvláště citlivý na případnou kontaminaci
v údolní nĺvě a povrchové vody ve Vltavě. Ke kontaminaci vodního zdroje povrchovou vodou by mohlo dojít
ĺ horizontálním směru v důsledku jeho intenzivní a dlouhodobé exploatace, která by vedla k břehové infĺltraci
rovrchové vody přĺ současném vyčerpání samočistících procesri na trase mezi místy infiltrace a jímacími objekty.
lizĺko znečištění vodního zdroje se zvyšuje, pokud zdroj znečištění bude před jímacími objekty ve směru
lroudění pod zem ní vody.

V infiltrační zoně navrhovaného ochranného pásma 2. stupně, kterou představují vrcholové plošiny
lkolních kopců (Dívčí hrady) je rĺziko znečištění zvodně snížené několikametrovou vrstvou málo propustných
vahových hlín a jílovitým eluviem devonských hornin budujících tento vrch. Rovněž zástavba je řidšĺa odlišného
ypu než v údolní nivě. Vtomto rjzemí není žádoucí snižování podílu infiltrovaných srážek (meliorace, odvádění
Iešťových vod do kanalizace, budování rozsáhlých zpevněných ptoch bez možnostĺvsaku atmosférických srážek).

Negativní vliv na kvalĺtu a mnoŽství podzemnĺ vody ve vodním zdroji by mohta mít i změna vodního
:Žimu v zájmovém území' Tuto skutečnort uy mohlo způsobit nevhodné zaloŽení případné stavby (pilotová stěna,
luboce založené podzemnĺ objekty, nevhodná technoĺogie realizace piĺot), které by bránilo přirozenému
roudění podzemní vody. Další možností ohrožení je odběr podzemnÍ vody v blízkostĺ jímacích vrtů (např.
lavební čerpání za účelem sniŽování hladiny podzemní vody).

lLANCE zDRoJE PoDzEMNívooy A MoŽNosT DALšíCH oDBĚRŮ

V ploše navrhovaných ochranných pásem nejsou povoleny žádné další významné odběry podzemní nebo
rvrchové vody. Povoleny jsou pouze individuální odběry z domovních studní v zahradách rodinných domů pod
včímĺ hrady a vrchu Kesnerka.

V současné době je z předmětného vodnĺho zdroje povoleno maxĺmální odebrané množství 5040 m3 za
k přĺ průměrné vydatnosti 'l,3 l.s'', takže nemusí být hrazeny zákonné poplatky za exploataci vodnĺho zdroje,
li vyhlášeno ochranné pásmo.

Pro zkoumanou lokalitu je zásadní její umístění vtěsné blízkosti řeky Vltavy, jejíž slepé rameno je
dáleno 75 m východně od jímacích vrtů. Podzemní a povrchová voda jsou v přímé souvislosti a tudíŽ bude při
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intenzivním čerpání předmětného Vodního zdroje docházet k břehové infiltraci povrchoVé vody zVltavy
(průměrný průtok 'l48 m3.s1) a hydrogeologická struktura tvořená kvartérnímĺ štěrkopísky se bude chovat jako
indukovaný vodní zdroj. Hydraulická spojĺtost mezĺ povrchovou vodou a kvartérním hydrogeologickým
kolektorem může být omezena vznikem kolmatační zony v břehové linii, která se může vytvářet vzávislosti na
odebíraném množství podzemní vody.

Pro bilanci statických zásob podzemní vody lze uvažovat plochu 0,36 km2, průměrnou mocnost zvodně 3

m a efektivní pórovitost 3o%. V tomto případě činí statĺcké zásoby podzemní vody cca 33o.ooo m', což je
v porovnání se skutečným a povoleným odběrem diametrálně vyšší hodnota a současný odběr tak využívá pouze
nepatrnou část kapacity přĺrodního zdroje podzemnívody. Na základě vyhodnoceníarchívních údajů o vyčerpání
gravitačního přivaděče je celková krátkodobá maximální vydatnost vodního zdroje až 1OO l.s'', dlouhodobě však
50l.s'', což představuje možné ročníčerpané množstvícca 1,6 mil. m'za rok.

Vzhledem k hypotetickému využití předmětného vodního zdroje jako nouzového zdroje pro zásobování
obyvatel města Prahy pitnou vodou (musela by však předcházet její úprava) by se jeho vyuŽívání blížilo k jeho
maximu. Při této i krátkodobě využívané maximální kapacitě by pak docházelo k postupnému odčerpánĺ
statických zásob podzemní vody' Přĺ delším využívání by pak došlo k výše popsané břehové infiltraci z Vltavy'

Na základě možnosti využitívodního zdroje jako nouzového zdroje pro zásobováníobyvatel města Prahy
pitnou vodou nedoporučujeme v ploše ochranných pásem budování a povolovánĺ da!šÍch zdrojů podzemní vody
pro hromadné zásobovánÍ. Výjimku mohou tvořit pouze odběry pro individuální zásobování s odběrem v řádu
desítek mr za rok. V případě vyÚžĺtí předmětného vodního zdroje jako nouzového zdroje pro zásobování obyvatel
města Prahy pitnou vodou je nezbytné řešĺt jeho ochranu stanovením ochranných pásem, což je předmětem
tohoto posouzení' Vpřípadě, žezdroj nebude zařazen do možnosti nouzového zásobováníobryatel města Prahy
pitnou Vodou, nemusí být ochranná pásma stanovenývyhlášena.

cHARAKTERlsTtKA zÁsľnvgv A VYUŽ|Tí Úzrní
Vlastní zájmová lokalĺta je sĺtuována v zastavěném Území na jihu městského obvodu Praha 5 - Smíchov.

Je součástí smíšené zástavby na levém břehu Vltavy (cca 75 m od lokality) a je vymezena z východu ulicí (silnicí
svysokým stupněm provozU motorových vozidel) Strakonická a Nádražní ulĺcí (motorová vozidla a tramvaje).
Západně od Nádražnĺ ulice leží kolejiště Smíchovského vlakového nádraží.

Jímací objekty a část gravĺtačního přivaděče bezprostředně přiléhají (podélně) ke Strakonické ulici.
Vstupní šachta a jímací vrty jiŽně od vstupní šachty jsou situovány na oploceném pozemku. Jímací vrty severně od
vstupní šachty jsou umístěny Ve zpevněné ploše v současnosti využívané jako parkoviště.
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Pozemky V okolí jímacích Vrtů jsou v katastrální knize označeny jako ostatní plocha a V současné době

jsou vyuŽívány jako parkovací plochy včetně kamiónů, autobusů, taxisluŽby a jako autoservisy, autobazary,

výkupny kovů, kanceláře, ubytovny atd. Znamená to, Že zástavba je nesourodá, nízkopodlažní a upravená pro

současné využití.

Všechny tyto stavby mohou mít svým umístěním a technickým stavem negativnívliv na posuzovaný vodní

zdroj. Lze tedy předpokládat, že budoucí investlční výstavba, která bude respektovat podmínky navržených

ochranných pásem, bude mít na ochranu vodního zdroje výrazně pozitivnívliv.

Vrchy Dívčí hrady a Kesnerka jsou v platném Územním plánu HMP určeny mimo zástavbu jako lesní

>..á porosty, louky a pastvĺny a další přírodní a zelené plochy. Místní zástavbu na jejich svazích tvoří hlavně objekty

pro rodĺnné bydlení.

l,-1)

PoTE Nc loľĺÁlru í zonoj r zľrl rČ lšľĚ ľĺ ĺ

Potencionální zdroje znečištění úzce souvisí se stávajícím využitím lokality a existencí významných silnic

(Strakonická, Nád ražní) v jejím nejbližšĺm okolí a dále pak v současném charakteru zástavby.

Lze zde rozlišit dva zdroje potencionálního znečištění:

o bodové - souvisejícĺ s Únikem a Úkapy provozních kapalin při parkování a opravách motorových

vozidel, provozu kolejiště nádraží Praha - Smíchov a provozu na přĺlehlých silničních

komunikacích, Čspľm situovaná cca 100 m od jímacích vrtů

o plošné - netěsné splaškové kanalizace za stávajících objektů, zimní ošetřovánÍ přĺlehlých

silnĺčních komunikací, chemické postřĺky při Údržbě kolejiště nádraží Praha - Smíchov (herbicidy).

V současné době se v databázi Ministerstva životního prostředí SEKM (Systém evidence kontaminovaných

míst) nenachází žádný záznam v prostoru navrŽených ochranných pásem vodního zdroje. Při průzkumu

provedeného společností oPV s.r.o' Praha však byla zjištěna přítomnost ropné fáze na hladině podzemnívody na

jednom z monitorovacích vrtrj čspHnn (vrt HV-3). Této skutečnosti by měla být věnována ze strany ČlŽn zvýšená

pozornost.

7. NÁuRH ocHRANNÝcH PÁSEM voDNĺHo zDRotE

Návrh ochranných pásem vodního zdroje byl řešen již ve zprávách společností EKOSYSTEM, spol' s r.o. (19)

a oPV s r.o. (32). Z těchto zpráv a jejich závěrů vychází i návrh ochranných pásem předložený naší společností.
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Společnost EKosYsTEM, spol. s r.o. navrhla pouze ochranné pásmo i. stupně (v souvĺslosti s aktuálním
minimalistickým povolením odběru podzemních vod a charakteru vyuŽití jako vody technologické), společnost
oPV s r.o' navrhla ochľanné pásmo 1. i 2. stupně vsouvislosti s možným vyuŽitím vodního zdroje jako nouzového
zdroje pro zásobování obyvatel města Prahy pitnou vodou. V tomto smyslu je zpracován ĺ následující návrh
ochranných pásem.

5oUČAsNÝ srłv

{)
)ak jíž bylo řečeno v úvodu této kapitoly, nejsou vsoučasné době ochranná pásma vodního zdroje pro

ZTC3 vyhlášena'

ochranná pásma nebyla dle předložených podkladů vyhlášena (pouze vymezena), jsou však zmíněna ve
zprávách Metroprojektu (1 2) a EKosYsTEMU (1 4, 1 6) a to jak oP 1 ., tak i 2 stupně (zasahuje i silnici Strakonická a

hlavní omezením v něm je zákaz výstavby s hlubokými základy zasahujícími do terasových štěrkopísků).
Problematikou stanovení ochranných pásem 1. i 2. stupně se zabývá i materiál zpracovaný spo|ečností oPV s.r'o.
(32;.

Stávající vodní dílo bylo povoleno rozhodnutÍm odboru komunálního hospodářstvĺ a zemědělství
Národního výboru hlavního města Prahy ze dne 29.1. 1981, č.j. oKHZ 8391/80/BerlHaĺb/vod Praha a dále
rozhodnutími 9608/80, 9s97/8o a 87l4o/8o vsouladu stehdy platným zněním zákona č. 138/1973 Sb., o
vodách. I

Povolení k odběru podzemních vod pro potřebu provozu stavby lll B metra vydal dne 22.2 1993 MHMP
pod číslem jednacím výs.-3ls219/92/šv/D (3)' lednalo se o povolenĺ odběru 10O l/s. ochranné pásmo stanoveno

-1) nebylo, protože nebylo požádáno o využívánívodního zdroje jako zdroje pitné vody. Vodnízdroj byl udržován ve
zvláštním režimu s utajováním skutečností.

V roce 2007 byĺo na základě žádosti Žadatele - společnosti lnženýring dopravních staveb, a.s. vydáno nové
rozhodnutí k nakládání s podzemními vodami pro technické účely ZTC3 na rad ikálně sníŽený od běr na Qmax 2 l/s
(8).

Vzhledem k tomu, Že zákon Č.254l2oo1 Sb. v platném znění umožňuje dle $ 30 odst' 'l vyhlásit ochranná
pásma i u zdrojů podzemní vody využitelných pro zásobování pitnou vodou (což je hypotetĺcky možné), rozhodl
se majitel pozemků, na kterých jímacĺ vrty ležĹ ochranná pásma projednat a vyhlásit.

ochranná pásma je nutno vyhlásit pro zdroje s průměrným odběrem více než 1o ooo m3 za rok opatřením
obecné povahy. Vsoučasné době povolený odběr vžádném případě nedosahuje uvedenou hodnotu, za
předpokladu využití vodního zdroje jako náhradního pro zásobování obyvatel HMP pitnou vodou by však
uvedenou hodnotu Vysoce překračoval. ochrana tohoto vodního zdroje je tudíž veřejným z;ijmem.
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ocHRANruÉ pÁsmo 1. STUPNĚ

ochranné pásmo 1. stupně je navrženo s přihlédnutím k současnému stavu Území i jeho

předpokládanému dalšímu vyuŽití. Vzhledem k existenci frekventované komunikace Strakonická, která těsně

přiléhá kjímacím vrtům a současné ĺ plánované zástavby bezprostředního okolí vrtů není možné zachovat

minimální poŽadovaný rozměr 10 m od jímacího objektu. Vzhledem k tomu, Že ochranné pásmo 1. stupně má

zabraňovat především přímému ohrožení jímacích objektů (zemní práce v bezprostřední blízkosti, aplikace

. závadných látek apod.), je možné tuto vzdálenost částečně sníŽit z důvodu kpřítomnosti nadložního jílovito-

Ą písčitého izolátoru řešené kvartérní zvodně. Dle $30, odst. ą zákona č..254ĺ2oo1 Sb' můŽe vodoprávní Úřad

stanovit v odůvodněných případech ochranné pásmo l. stupně v rozsahu menším než 10 m od jímacího objektu,

což je dle našeho mínění i případ zájmové lokality. Navržený rozsah ochranného pásma 1. stupně považujeme za

minimální a není v zájmu ochrany jímacÍch objektů jej dále zmenšovat. oproti návrhům společností oPV s.r.o. a

EKosYsTEM, spol. s r.o. je částečně modifikováno'

ochranné pásmo 1' stupně je navrženo v rámci pozemků k.Č..66914 a 668/3 k.Ú. Smíchov ve tvaru dvou

navzájem oddělených obdélníků o šířce 15,0 m (tzn. vzdálenost minimálně 7,5 m od každého jÍmacího objektu).

obdélníky jsou od sebe odděleny plochou o šířce 7 m, zajišťující jak průchod přes území, tak i jeho technĺckou

obsluhu (viz příloha 3). První obdélník je vymezen v délce 82 m a zahrnuje vrty JV-7, JV-8JV_9 a JV-'l0, druhý o

délce 69 m zahrnuje vrty JV-1 , !v'2, Jv-3,JV-4, JV-5, lV-6 a vstupní šachtu š-l '

oCHRANNÉ pÁsĺvto 2. STUPNĚ

Návrh ochranného pásma 2. stupně respektuje návrh společnosti oPV s.r.o. a oP je navrženo na ploše cca

.l,2 km2. Návrh je považován za nezbytný i vzhledem ke stávajícímu stavu zastavěnosti území. Ačkoliv je Území

Vysoce urbanizované s přítomností typických těŽko potlačitelných městských zd rojů znečištění (silnice,

provozovny, kanalizace apod.) nepovaŽujeme za ŽádoucĹ aby jakost a vydatnost podzemnívody vpředmětném

zdroji byla ohrožována novými zásahy bez jakékoliv regulace. Jedná se o výstavbu v těsném okolí jímacích objektů

a štolového přivaděče, vinfiltračním Území se zásahem do vodonosných struktur, vrty pro tepelná čerpadla,

změnu hydrogeologických poměrů všeobecně atd. Cílem návrhu je v první řadě zabezpečení ochrany vodního

zdroje před činnostmi negativně ovlivňujícími kvalitu a režĺm proudění podzemní vody.

Pásmo je navrženo nejen s ohledem na budoucí stavební záměry v bezprostřednĹ blízkosti jímacích vrtů,

ale i tak, aby v minimálním rozsahu zahrnovalo infiltrační ÚzemĹ oblasti stoku a oblast snadno zranitelné říční

nivy. V říční nivě je hranice navržena cca 500 m před jímacím vrtem JV-1 ve směru proudění podzemní vody a cca

120 m za vrtem lV_1O (vzhledem khypotetickému dosahu hydraulické deprese při maximálním využĺtí

zvodnělého kvartérního kolektoru při nouzovém zásobování obyvatel HMP pitnou vodou). Přĺ návrhu bylo též
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přihlédnuto ke sklonu, směru a tektonickémU porušenípodložních hornin s kolektorem puklinového typu a jeho

prokázanému hydraulickému propojení s kvartérním průlinovým kolektorem ve štěrcích náplavů řeky Vltavy'

Pásmo zasahuje do dvou katastrálních Území - Praha - Smíchov a Praha - Radlice. Hranĺce jsou vedeny převážně

po hranicích pozemků dle katastru nemovitostí'

Navrhované ochranné pásmo 2. stupně lze přibliŽně vymezit vrchem Kesnerka a vrcholovou plošinou

Dívčích hradů na západě, hranou vrcholové plošiny na jihu, břehovou linií koryta řeky Vltavy na východě a liniemi

vedoucími ve směru západ - východ mezi těmito hranicemi. Situování ochranného pásma je znázorněno

v přílohách 4A a 48 .

8. NÁylRH REŽIMU v ocHRANNýcH PÁsMEcH voDNĺHo zDRolE

Návrh reŽimu vochranných pásmech vodního zdroje vychází ze stávajících obecně závazných předpisů

tzv. obecné ochrany. V ochranných pásmech by mělo být zabráněno přísunu všech složek, které mohou negativně

ovlivnit senzorické vlastnostijímané podzemnívody, popřípadě zhoršit její jakost. Dále je nutné zdržet se všech

činností, nebo umisťování zařÍzení, které by vedly k negativnímu ovlivnění současného reŽimu proudění

podzemní vody.

Pokud takové skutečnośti jĺž v zájmovém území nastaly, je nutné vycházet z aktuálního stavu vodního

zdroje jako ovlivněného, není však žádoucí, aby nově vzniklé obdobné skutečnosti stávající stav vodního zdroje

zhoršily. Toto konstatování je vynuceno polohou vodního zdroje a navržených ochranných pásem v zastavěném

?ź) Území s obtížně specifikovatelnými riziky.

oCHRANNÉ pÁsľto 1. sTuPNĚ

V ochranném pásmu 1' stupně je zakázán vstup a realĺzace všech čĺnností, které bezprostředně

nesouvisejí s provozem jímacího systému, včetně zákazu parkování vozidel V prostoru ochranného pásma.

ochranné pásmo musí být viditelně označeno cedulí s nápisem ,,ochranné pásmo 1. stupně vodního zdroje.

Nepovolaným vstup zakázán'', oploceno a pokud moŽno zatravněno. V případě, Že nebude možno celé ochranné

pásmo 1. stupně zatravnit, doporučujeme tuto plochu realizovatjako zpevněnou, nepropustnou a vyspádovanou

od předmětných jímacích vrtů. Zhlaví jímacích vrtů na případné zpevněné ploše doporučujeme realizovat ve

vodotěsném pojezdném provedeni aby by|o zabráněno případné haváriĺ.
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rĘ'1

Je zde zakázáno manĺpulovat se závadnými látkami, aplikovat hnojiva, pesticidy, herbicidy, saponáty a

posypovou sůl. zejména je zakázáno manipulovat se zvláště nebezpečnými látkami uvedenými v příloze č. 1
zákona 254l2oo1 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění.

Travní porost doporučujeme minimálně 2x ročně udrŽovat sečením včetně úklĺdu posečené Vegetace.

RovněŽ doporučujeme s frekvencí minimálně 2x ročně kontrolovat prostor ochranného pásma a technického stavu

manipulačních šachet a zhlaví vrtů.

ocHRANNÉ pÁsnno 2. STUPNĚ

ochranné pásmo druhého stupně se v terénu označuje obvykle pouze v místech se zvýšeným nebezpečím

znečištění vodnĺho zdroje a v místech křížení hranice ochranného pásma s komunikacemi. v posuzované lokalitě

navrhujeme pásmo vyznačit analogicky jako je vyznačeno ochranné pásmo ll. stupně Úpravny vody Podolí.

V ochranném pásmu 2. stupně po provedeném vyhodnocenípřírodních poměrů, hydrogeologické pozice
jímacÍch objektů, stávajícĺho vyuŽití územĺ a dalších faktorů navrhujeme nepřÍpustné činnosti v jeho využití:

1. zřizovánÍ stálých nebo dočasných staveb s hlubinnými základy, které by významně ovlĺvňovaly vydatnost
kvartérního hyd rogeologického kolektoru nebo přirozený směr proudění podzemní vody (hlubinné plošné
základy, nepropustné podzemní stěny, pilotové základy v malém rozponu atd.)

2. zřizování zpevněných ploch s odvodem dešťové vody do kanalizace nebo recipientu s výjimkou již
stávajících. l v případě sĹávajících ploch zvážĺt možnost zasakování dešťové vody do kvartérního
kolektoru.

3' provádění činností vedoucích ke snĺženĺ propustnosti pokryvných útvarů - nepropustné ĺnjektáŽe podložĹ
nahrazování štěrkopísku nepropustným materiálem, hutnění vel kého rozsahu

4. vypouštění odpadních vod do vod podzemních
5. dalšíodběry v ochranném pásmu povolovat pouze na základě kladného posouzeníosoby s odbornou

způsobĺlostí
6. hloubení vrtů pro tepelná čerpadla v ochranném pásmu povolovat pouze na základě kladného posouzení

osoby s odbornou způsobilostí
7. měnit hydrogeologĺcký režĺm územízměnou hladiny podzemnívody - snižovánívlivem stavebního

čerpání. Pokud tyto skutečnostĺ nastanou, je nutné k tomuto záměru získat souhlasné stanovisko osoby
s odbornou způsobĺlostĹ což se týká iveškerých čĺnností, které by mohly mít vlĺv na kvalitu a kvantitu
podzemní vody.

8. provádět nevhodné mýcení a kácení souvislého lesního porostu

9. při ochraně zemědělských plodĺn na zemědělsky využívaných plochách v infiltračním Územĺ a údržbě
ploch a dopravních zařízení využívat pesticidní přípravky, které nejsou vyloučeny z použĺtí v ochranných
pásmech 2. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod, při hnojení nepoužívat organická hnojiva

10. při zimní úd ržbě odvést splachy zasolených vod do dešťové kanalizace, popř. vodního toku nepropustným
Žlabem
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1 1 . povolovat činnost zaŕízení na odstraňován í zejména nebezpečných odpadů
1 2. měnit funkční Využití pozemků, které by Ved lo k jejich od lesnění, významného zásahu do půdního

pokryvu nebo změně jejich přírodního charakteru. Případné změny realizovat pouze na základě kladného
posouzení o5oby s odbornou způsobilostí

r/'ł'

Veškeré případy technĺckých poruch a závad na zařízení kzachycováni skladování, dopravě a odkládání
látek (zvláště ropné látky a odmašťovadla) uvedených ve vodním zákoně a souvisejících předpisech voP je

nutno povaŽovat za ohroženíjakosti zdroje podzemní vody dle $ vodního zákona.

Dalším ohrožením jakostĺ zdroje podzemní vody mohou být úniky z kanalĺzace i její opravy. KaŽdý takový
případ je nutno řešit s majĺtelem vodního zdroje.

Vrámci ochrany předmětného vodního zdroje doporučujeme vploše navrŽeného ochranného pásma 2'

stupně zmapovat všechny faktory, které by mohly mít negativní vlĺv na jakost podzemní vody (divoké skládky,

provozy nakládající s nebezpečnými látkami apod.).

9. MoNtToRtNG JAKosTt voDNĺHo zDRoJE

Vzhledem k možnosti využitívodního zdroje jako nouzového zdroje pro zásobováníobyvatel HMP pitnou

Vodou navrhujeme následujícÍ monĺtoring vodního zdroje (v ZTC3 - směsný vzorek s frekvencílx ročně)'

?žiF) Laboratorní stanovení bude zahrnovat tyto skupiny ukazatelů:

o mikrobiologické a biologické parametry

o fyzikální parametry

. anorganicképarametry

o organické parametry

Výsledky budou předávány vodoprávnímu Úřadu.
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1o. zÁvĚR

Návrh ochranných pásem zpracovaných naší společností respektuje zásady pro Vyhlášení a změny

ochranných pásem vodních zdrojů dle 5 2 vyhlášky nnŽp ĺ 37/1999 Sb., kterou se stanoví zásady pro Vyhlášení a

změny ochranných pásem vodních zdrojů. Předmětem jsou jímací objekty a gravitační přivaděč pro ZTC3

,J? zásobování užĺtkovou Vodou (výhledově náhradní zásobování obyvatel HMP pitnou Vodou).

Předložená zpráva shrnuje základní údaje o přírodních poměrech, vodních zdrojích a čerpaném množství
podzemnĺ vody z nich, návrh ochranných pásem, vyhodnocení potencionálních rĺzik pro vodní zdroje a vymezuje

hranice ochranných pásem vodních zdrojri.

Vodním zdrojem je využívána podzemní voda kvartérního kolektoru fluviálních sedimentů syceného
přítoky z Vzhledem k hypotetické moŽnosti nouzového zásobování obyvatel HMP pitnou vodou po nezbytné

Úpravě doporučujeme ochranná pásma vodního zdroje projednat a vyhlásit.

>;łűB|V Praze, dne 26.1 1.2018

Vypracoval: Mgr. lvo Černý
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Hyd rogeologická mapa ČR l :so 00O list 'l2 _ 24 Praha (Český geologický Ústav, Praha, 1 991)

Vyhláška č.137/'|999 sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásad pro stanovení a
změny ochranných pásem vodních zdrojů

Vyhláška 5l2o1'| Sb., o vymezení hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních vod, způsobu

hodnocení stavu podzemních vod a náleŽĺtostí programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

?đ)
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Klad listů zM50
Listoklad ZM 50

Geologická mapa 1 : 50 000
Značky v mapě - body ceocRso

; vrstevnatost

sesuv

l' mrazový klĺn

hlinište opuštěné

hlinište činné

!' lom opuštěný

pĺskovna opuštěná

Tektonické tinie GeočR50

zlom zjištěný

zlom předpokládaný

Ł přesmyk zjištěný

Hranice hornin aebčnso

hranice zjištěná

Horniny oeočRso
český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity

7 smĺšený sediment

ffi 2077 pĺsek, štěrk

Fi., 'l nav ážka, halda,výsypka, odval

12 pĺsčito-hlinitýaŽhlinito-pĺsčĺtýsediment

t 317 jĺlovce, uhelné jĺlovce, uhlí, prachovce, pískovce, slepence

16 spraš a sprašová hlĺna

6 nivní sediment

l 315 pĺskovce křemenné, jílovité, glaukonitické
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t 3o7 písčité slĺnovce aŽ jílovce spongilitĺcké, mĺsty silicĺÍjkované (opuky)

l 2459 písčité štěrky

20 sediment deluvioeolický

13 kamenitý aŽ hlinito-kamenitý sediment

130 štěrky, pĺsčité štěrky, pĺsky s vloŽkami jílů

14 hlinito-kamenitý, balvanitý aŽ blokový sediment

český masiv _ krystalinikum a prevariské paleozoikum

jĺlovité břidlice

tmavošedé jílovce, prachovce

křemenný pískovec

jílovité břidlice, droby, tuý

černošedé jílovité břidlice

prachovce, tmavé břidlice

střídánídrob, pĺskovců, prachovců a jĺlovitých břidlic

bazalty a pyroklastika (granuláty a tufy) včetně izolovaných výskytů
ve spodnĺm a svrchnĺm ordoviku

' černé břidlice, Fe rudy

tmavé Žilné horniny

křemenné pĺskovce, slepence

zelenavé jílovce, jĺlovité břidlice

pískovce, prachovce, j ĺlovité břid lice, na bázi d iamiktity

biosparitové vápence, mikritické vápence, vápnité břidlice, místy
vulkanogenní přĺměs

bazally ('diabasy')

vápence, vápnité břidlice, silicity, jílovité a křemité břidlice, mĺsty
vulkanogennĺ příměs

biodetritické vápence aŽ mikrĺtotické vápence, často nodule
rohovců

534 granuláty, granulátové a popelové tufy, vulkanĺcké brekcie

527 biodetritické, biomikritické a mikritické vápence, vápnité břidlice

E sĺs

I s3e

t 543

- 551

t s41

E s4o

!l s42

I ss6

I s4B

I 2083

I 5s3

I s38

I
I
F
i=i

I
t
F
tF=

537

532

535

533

528

2



Česká geologická sluŽba 15.11.2o18 14:15:5O

lndex

biodetritické vápence, mĺkritické vápence s vloŽkamĺ břidlic,
dolomitické vápence, mĺsty s rohovci

biodetritické a organogennĺ vápence, biomikrĺtové aŽ mikritické
hlĺznaté vápence

lamprofyr

t s3o

!| s2s

I 2os3

I s26 prachovce s vloŽkamipískovců, nabázi černé vápnité břidlice a
bitumĺnózní vápence

lndexy geologické mapy 1 : 50 000
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Parcelní čísla dotčených pozemků nebo staveb podle katastru
nemovitostí

Katastrální uzemí

Praha-Radlic e (T 2864I)

Praha-Radlice (7Ż864I)

Praha-Radlice (T2864 1)

Praha-Radlice (T2864I )

Praha-Radlic e (Z 28641)

Praha-Radlice (7Ż8641)

Praha-Radlice (T2864I )

Praha-Radlic e (7 2864 t)

Praha-Radlic e (7 2864I)
Praha-Radlic e (7 Ż864L)

Praha-Radlice (228641 )

Praha-Radlice (728641 )

Praha-Radlic e (Z 28641)

Praha-Radlic e (7 Ż8641)

Praha-Smíchov (72905 1)

Praha-Smíchov (72905L)

Praha-Smích ov (729051 )

Praha-Smĺch ov (7 2905 1)

Praha-Smích ov (729051 )

Praha-Smíchov (729o5I )

Praha-Smíchov (72905 1)

Praha-Smích ov (7 29051)

Praha-Smíchov (72905 1)

Praha-Smíchov (729o5I )

Praha-Smích ov (729051 )

Praha-Smích ov (7 29o5I)

Praha-Smíchov (72905I )

Praha-Smíchov (72905 1)

Praha-Smích ov (7 2905 1' )

Praha-Smíchov (7z9o5 1)

Praha-Smíchov (7Z9O5 1)

Praha-Smích ov (729051 )

Praha-SmíCh ov (7 Ż9O5 I)

Praha-Smíchov (72905I )

Praha-Smíchov (72905 1)

Praha-Smíchov (72905 1)

Praha-Smích ov (72905l )
Praha-Smích ov (7 2905 1)

Praha-Smíchov (7Ż9O5!

Praha-Smích ov (7 Z9O 5 1)

Praha-Smíchov (72905 1)

Praha-Smíchov (72905I
)

Pozemek

đruh

ostatní plocha

ostatní plocha

lesní ozemek
ostatní locha
ostatnĺ plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

lesní k
ostatnĺ ocha
ostatní cha
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní locha
zastavěná plocha a nádvoří
ostatnĺ
zastavěná plocha a nádvoří
zahrada

zahrada

zastavěná locha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zahrada

ostatní
zastavěná locha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zahrada

zastavěná locha a nádvoří
zahrada

ostatní plocha

zastavěná ocha a nádvoří
ostatní ocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná locha a nádvoří
zastavěná ocha a nádvoří
oStatní ocha
ostatní plocha

ostatní plocha

oStatní plocha

ostatní plocha

parc. č.

37r

374

375

437

34013

34014

3721r

37212

372/4

37 3/11

373lrZ
430/1

43O/2

sso/1
664

670
672

923

937
93Ż
936
938
940
947
942
944
964
965
967

968

1019

1065

1093

7Or4/r
7074/Z

ro75/ro
7O7s lr1
1015/12

rors/3
70r5 /4
10ts/5
1075/6
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Praha-Smích ov (7 29o5I)

)Praha-Smíchov (7z9o5l

1)Praha-Smĺchov (729o5

1)Praha-Smíchov (72905

Praha-Smích ov (7 2905 L)

Praha-S mĺch ov (7 Ż9o 5 I)

1)Praha-Smíchov (72905

)Praha-Smíchov (72905I

)Praha-Smích ov (729051

Praha-Smích ov (7 2905I)

1)Praha-Smíchov (7Z9o5

1)Praha-Smích ov (72905

1)Praha-Smíchov (72905

Praha-Smích ov (7 2905I)
Praha-Smích ov (7 29o 5 1)

)Praha-Smíchov (729o5I

)Praha-Smíchov (729051

Praha-Smích ov (7 2905I)

Praha-Smích ov (7 Z9o 5 1)

Praha-Smích ov (7 z9o5l)
1)Praha-Smíchov (72905

)Praha-Smíchov (7Z9o51

Praha-S mích ov (7 z9o 5 I)

Praha-S mích ov (7 2905 I)

1)Praha-Smíchov (72905

1)Praha-Smíchov (72905

(Tzsosr)Praha-Smĺchov

Praha-Smích ov (7 2905 1)

1)Praha-Smíchov (72905

)Praha-Smíchov (729051

Praha-S mích ov (7 2905 L)

Praha-Smích ov (7 2905 1)

1)Praha-Smíchov (72905

1)Praha-Smíchov (72905

(7Z9Os1)Praha-Smíchov

1)Praha-Smích ov (72905

)Praha-Smíchov (7Ż9O57

)Praha-Smĺchov (729051

(7Ze)sr)Praha-Smíchov

)Praha-Smíchov (72905I

1)Praha-smíchov (7Z9o5

1)Praha-Smíchov (72905

)Praha-Smíchov (72905I

Praha-Smích ov (7 Ż9051)

Praha-S mích ov (7 Z9o5 I)

1)Praha-Smíchov (72905

1)Praha-Smíchov (72905

)Praha-Smíchov (7Ż9o51

ocha a nádvořĺZastaVěná

Iocha a nádvořízastavěná

a nádvořízastavěná

ozemeklesní
zahrada

zahrada

zahrada

zahrada

ocha a nádvoříZastaVěná

cha a nádvoříZastavěná

ha a nádvořízastavěná

ocha a nádvořízastaVěná

locha a nádvořízastavěná

a nádvořízastavěná

locha a nádvořízastavěná

lochaostatní
haostatní

ostatní ocha
ostatní
ostatní
oStatní plocha
ostatní pIocha
ostatní

chaostatní
ocha a nádvořízastavěná

ostatní plocha
lochaostatní

ostatní
lochaostatní

ostatní
ostatní

chaostatní
ostatní

ochaostatní
lochaostatní

ostatní
ostatní cha
ostatní

a nádvořízastaVěná

a nádvořízastavěná
ostatní ocha

lochaostatní
ostatní

ochaostatní
ostatní cha
ostatní
ostatní
ostatní

rorsl9
1018/1

701812

1O2r/3

7066112

1066l13

7066/14

706618

r091./11

1091 z

ro97/73

ro91/14
ro91/s
109

ro97/7
1'o9Ż/7

7092/10

1O9Z/71

13r092
1O9Z/16

1092/17

Io9Ż/1'8

1,092/19

7

1,092/3

1O9Z/38

1.O92/39

109

ro9z/40
1092/41

7O9Z/42

1092/43

1.OeZ/M

7O9Z/45

togz/46
ro9z/47
7092/48

ro92/49
1092/s

1092/6

4937/r

4931./4

493slr
493s/3
4936/3

4946/7

4990/7

s018/1

1015 zastavěná ha a nádvořĺ Praha-Smĺch ov (7 Z9o5 L)
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Praha-Smích ov (7 2905I)

Praha-Smích ov (7 2905 I)

Praha-Smích ov (7 2905 1)

Praha-Smíchov (72905 1)

Praha-S mích ov (7 2905 I)

Praha-Smích ov (7 2905I)

Praha-Smích ov (7 2905 I)

Praha-Smích ov (7 2905 I)

Praha-Smích ov (7 2905 L)

Praha-Smích ov (7 2905 I)

Praha-S mích ov (7 2905 I)

Praha-Smích ov (7 2905 I)

Praha-S mích ov (7 Z9o5 1)

Praha-S mích ov (7 Ż9 05 I)

Praha-S mích ov (7 2905 I)

Praha-S mĺch ov (7 2905 L)

Praha-Smĺch ov (7 Ż905I)

Praha-Smích ov (7 Ż9o5 I)

Praha-S mích ov (7 2905 I)

Praha-S mích ov (7 29o 5 I)

Praha-S mích ov (7 Ż9o5 1)

Praha-S mích ov (7 29o 5 L)

Praha-S mích ov (7 2905 I)

Praha-S mích ov (7 2905 1)

Praha-S mích ov (7 2905 I)

Praha-S mích ov (7 Z9o5 I)

Praha-S mích ov (7 2905 l)
Praha-Smích ov (7 2905 I)

Praha-S mích ov (7 2905 1)

Praha-S mích ov (7 2905 7)

Praha-Smích ov (7 Ż9o5 I)

Praha-S mích ov (7 29 05 1)

Praha-S mích ov (7 2905 I)

Praha-Smích ov (7 Ż9o5 I)

Praha-Smíchov (72905 1)

Praha-S mích ov (7 2905 I)

Praha-Smích ov (7 Ż9o5I)

Praha-Smíchov (72905 1)

Praha-Smíchov (72905 1)

Praha_S mích ov (7 Z9o5 I)

Praha-S mích ov (7 2905 I)

Praha-Smích ov (7 29051)

Praha-Smích ov (7 Z9o5 I)

Praha-Smíchov (72905 1)

Praha-Smíchov (72905 1)

Praha-Smích ov (7 Ż9 o 5 I)

Praha-Smíchov (72905 1)

Praha-smíchov (72905 1)

ostatní plocha

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní plocha

Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha

Zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní plocha

zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní plocha

Zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha

ostatní plocha

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha

ostatní plocha
zahrada

zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zahrada

zahrada

zahrada

zahrada

zahrada

zahrada

Zastavěná plocha a nádvoří
zahrada

zahrada

zahrada

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha

507911

5019/71

501.9/49

5079lsO
50791s3

5042lrr
504Ż/7Ż

504211.3

5042/Z

504217

50431r

5043lro
508311"

508312

508313

508314

66813

668/4

6691r

669/3

66e/4

674/1.

67412

674/3

680lr
680/2

7451r
745/1.9

745/4

74sls
749/t
9Ż4/7

e30/1.

930173

930/14

e30/15

93O/17

93012

930/3

93O/4

930/s

93016

930/8

934/7

e3711

e39/7

939/Z

94317

501 ostatnÍ locha Praha-Smích ov (7 2905 I)5



Praha-Smích ov (7 Ż9o5 l)

Praha-S mích ov (7 2905 1')

Praha-S mích ov (7 Ż9o5 7)

Praha-Smích ov (7 2905 l)

Praha-Smĺch ov (7 Ż9o5 I)

Praha-Smích ov (7 2905 I)

Praha-Smĺch ov (7 2905 I)

Praha-Smích ov (7 2905 L)

Praha-Smích ov (7 Ż9o5 1,)

Praha-Smích ov (7 2905 I)

Praha-Smích ov (7 Ż9o5 I)

Praha-Smích ov (7 2905 I)

Praha-Smĺch ov (7 2905 I)

Praha-Smĺchov (72905 1)

Praha-Smích ov (7 2905 I)

Praha-S mích ov (7 29o 5 1')

Praha-S mích ov (7 Ż9o5 1')

Praha-Smíchov (729O5 1)

Praha-Smích ov (7 Z9o51)

Praha-Smích ov (7 2905 1)

Praha-Smích ov (7 Z9o5 1)

Praha-Smích ov (7 2905 1)

Praha-Smích ov (7 Ż9o5 I)

Praha-Smích ov (7 Z9o5 I)

Praha-Smích ov (7 Ż9o5 I)

Praha-Smích ov (7 Z9o5 I)

Praha-S mích ov (7 29 05 I)

Praha-Smích ov (7 z9o5 1)

Praha-Smích ov (7 2905 I)

zahrada

oStatní plocha
zahrada

zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha

ostatní plocha

Zastavěná plocha a nádvoří

zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zahrada

ostatní plocha

ostatní plocha
zahrada

zahrada

zahrada

Zastavěná plocha a nádvoří

Zastavěná plocha a nádvoří

ostatní plocha
zahrada

zahrada

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada

Zastavěná plocha a nádvoří

'ostatní plocha

zastavěná plocha a nádvoří
zahrada

zastavěná plocha a nádvoří

94511

945/ÍŻ

945173

945116

945/17

94sl18
94s13

94s15

945/6

94s18

94611

94613

94614

e46ls
960lr
960lŻ
96013

96014

9601s

96111.

96IlŻ
96113

961,14

96ŻlI
962lZ
96311

96312

9661r

966lŻ

943 z ostatní ocha Praha-S mích ov (7 Ż9o5 I)
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IJł+ /łĺ r' ląąr

Dopľavnĺ podnlk MEíÍ',c' a's

t,j., 3 oq3
Došlo ĺĄ-08_1s95

Á4wa ł"ť._u

i)c,..r i,',Jl:l i:t5
Č.il sf3o 'ŕĺĺl.l

ze dne 2i. 7.L9gs

í vody pro technickéy. Na staveništi Pre-

'_,lĺĺ 5Maqi strá thlavrĺÍho rněsta Frahy
ođboľ v stavby

Č.j.: IIÍHMP-61648/95
vys/3-zLr6/9s/to

no:

R.C) z'Ia.aD}ľtJTÍ

BvIo realízováno:

G taění s oužÍ k za štěncentrum TC-3 pro čely chlazenÍ a pravu vod

ođbor v stavby Magistrátu htawÍbo ĺtěsta Prahy (đá1e jen |'oV}ÍHľtP'l), jako vođonospoaaisk orgán . =p."iáinĺ stavebnÍ ri áa,

ł-nl

ť}t/')

vydává
firně_ rnžen ring đopravnÍch _staveb.ä'S., Na Morání 3, Praha 2rozhođnutÍ o kolauđaci podle $ 9 ođst. 4 źay.e. 138/73 sb., o vo*đách a s 82 zák.ě. .!!/ze su., o tizennÍn plänovánÍ a stavebnÍur á-
išĺ:]. 

=!:iilí- 
1íäiiiłi:gíi!!íä-' "jíľĺ'sä_íÍilš 

j;' 
:ł ł;ĺlíJ;*ľ;p ĺvađěč a rlr.a ss-rä jÍnaci Ę!y; i"irĺzä.,an ch "-;áili-stavbyrII. B metra'| k určenému- čelu pođ' 'sxuteeněľro 

lráveaärĺ-Jtavry.

ođ vođněnÍ
Inžen ring đgpravnÍch staveb 9:s., Na l{oránĺ 3, Praha 2požáda1 đne 31.3.rggs o kolaud".i wÉ. 'uveđené ąoľoněáne stavbyvodohospodá sk ch objektri rearizovänr"ľ'_'v ľáncĺ stavby rrl.Bmetra' TÍnto đnem bylo zaháJeno ĺzeníi---
ov MHI'íP oa1á1rr_zahájenÍ ĺlę1t-.đopj.sem ze dne g.5. 1995pođle ustanovenÍ s 14 zaí<.a. !so/74 sE:, o státnÍ správě vevodnín hospođá stvÍ-v p'něn 

"nEni' 
'žaí1ž'. 

ąss7ě)-"śl.]"u podlezák.č. 5o/?6 sb., o 'nzen in-prĺnovánĺ-ä_-"tavebnin áđu've zněnÍpozđěJšÍch p eđpĺsri a stanoví'-ii; i- ]"ä;;nÍ spojené s nístnÍnšet enÍn na đen 16.5.1995.

Pođle po!vr?ę!Í zástupce DP l,íetro ze đne 20.6.].995 bylyvšechny plivođně zJtštěné zairáay oasträn3ny.'
Vođohospođá ské rozhođnu!ĺ.: povo'enÍ stavby by'o vydáno đne

33;ł;ł'r?' r|?tÄ;i' oKrÍz 83gL/ĺo /n"i7gä.b7i"ä a s ueäśne'säoa po,

Adres: Telefon:
(i,2{{8 1111

Fax: 232 2Ą '12

I&: 064581
Baĺłovní spoJenĺ:
Čestá spo tlelna, a.s

1
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):;,
fa na SĺrÍcľrově 'u Strakonĺcké ulice by1a vybudována jÍuacÍ šachta
ři"r'ô"áń" profílu 4'5 m a lrloubky :4 ĺr. Cellrová đé}t<a skuŁečné-
ho proveđenÍ přivađěče )e tzsz;o bn. 

.

Stavba
ných zněn'

ob1ekt ě. ItI 8_53-12 iÍpacł vrtv:
cích vrtů v_prostoru.staveniště

Prefa v Praze 5; ňá sńĺcnóve ű strakonĺcké u1ice, z nic1ĺŹ je jÍ-
mána vođa pro grravitaěnÍ přĺvađěě '

V technĺckých pođrobnostech se ođkazuje na projektovou dokuś
mentací skuteěného proveđenÍ stavby

ZarněřenÍ stavby by1o přeđáno Instítutu něstské Ínfornatíky
hl.n.Prahydne2.e.-rggs-pođ-pořadovfuěÍslern660/95,

byla proveđena pođle povoleného projektu bez pođslat-
poáninřy vodohos}ođařského povoJ.enÍ stavby byly sp1ně-

ny.

Provozovatelem a správcen přeđmětného vodohospođářského dÍla
bude Dopravní poa''ĺr _hl.rn.ľräľry, a.s. t DopravnÍ pođnĺk }tetro,
S].ĺačská 1, 

.Praha 
4.

Reatizovaná stavba je v sou].ađu se zájny.ęľ'lałŤlĘí. zákonem
č. L38/73 sb., o voaa"ľ, á stavebnÍn zákonen a jí.né đů1eŽité zájny
spoJ_eěnostj. nebyly đotěeny.

ProtobyIorozhođnutotak,jakjevpřeđuuveđeno.

ĘouěenÍ o odYolánÍ:

Protl tomuto rozhođnutí se nohou úěastnÍci řízenÍ odvolat đo

15-tí ánů ode ańe áoruěenÍ pođánín u.zdeJšího ođboru k rĺiníster_
sivu zĺvotnÍho prostřeđÍ české repubLíky v Praze'

:.'ř

,úurY
\ffiTď' Iĺg. arch. Václav Vondrášek

vgdoucÍ odboru
a

Toto rożhođnutÍ nabylo právní noci dńey:

2
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vĚsrsxĺ ČÁsr pReHn s
ÚŘĺo l'łĚsĺsrcÉ ČÁsĺl
oDBoR DoPRÁVY

A oCHRANY ŽlvoĺNĺxo pnosrŘeoÍ

Váš dopis zn Naše značka
on Žl z l 68 4 -07 / 8 -200? /kuc].lm

Yy iztje / Jinka
Kuclla ováJ223

.. Praha
2001-03_07

Rozh-odnuŕj

odboľ doprar'1' a ochĺany živoÍního prostedí Ú adu MČ Praha 5 (dále jen odbor doprav-va ochrany żívoĺllího prostl'edí) p;ĺslusny podlc $ los ,e{.ru č. 254/200ĺ Sb', o vodácha o znlěně llěkterych zákonrj 1vodní zĺĺkoni, i, zněri pozae;si'ĺ p edpĺsr1, dle usl. $ 32 odst. 2zákona č' 13l/2000 Sb'' o h]' m ' Praze-v'ezněniporäe;sĺ"í, )-ěn, a vyhlášky č. 55/2t]00 Sb.HMP. klerotlse vydává Statut hI. rn P.áhv' vezněnipozdějších p edpisri.

ädatelí _ spoléčnosti Inzenyring dopravních sta'ĺ'eb. a,s.. IČ: 601g4260'se sĺdlern Na Moráni3/360' l28 01 Pra}a 2' k]':L\ľlupol'ĺnĺ'zpl,'"'";."ii"'.oo]Jlno* 
Dopravní podnik hl. tn'Prah'r'' akcior'á spoie čnost' tČ: 0000sb8o, .. .ial.' soLoloilLJ zllląz' 1g0 22 Praha 9

) I. vydává pol,olenĺ

k nakládání s podzemními vodarni dle $ 8 ods_t. I písrn. b) bodu 1 vodnĺho zákonaspočĺvající v jejich odběru ze 1 vrt l na po7emku ľ.'pá... 668 a 669 vk. . Srnĺcho'
u,Ťi|ľ,:ili"ľ'"''_".1_"ľi:k'ł 

ra1on t"ezś" ŕ..'"'")"ił#'2'i,aro,oixum r'povodí pí.okłi

Povo]enć mlložství odebíranć podzemní vody je

Q a: 1.3 Vs
Qn'"r=2)ls
Q ł,es = 42O m3/měs
Q ,oĺ,: 5040 mj/rok

l :ť:oo"#j,,::dzenlnĺ 
voda je uŽita pro technické učely zabezpečovacího technickéjlo ce]]tr-a

Sĺd]o: nán:. l.l i.íjna č.1. l'0 22 Praha 5
PracoviŠtč: llám. l4' ľ!'na č.4. l50 22 Praha 5
BankovnÍ spojenĺ- Česká spo ileJna a.s.,
č.u.: J 9-20008 57329 /0800
e-mail odzQDp5. mepnel.cz

lr.

ĺ {

tel.: +420-2-5-t 00 o I I I

te_l.: +420-2-51 00 0 223
ICO: 063 31

fax: + Ą20-2-57 000 l 50
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Povolení knakládáni spodzemními vodami se uděluje za podmínky, že doba povoleného
nakládání s vodami je stanovena do 3l ' prosince 2030,

II. dle $ 9 odst. I vodního zálkona

odbor dopravy a ochrany Životního prostředí nepožadoval předloŽení vyjádření osoby
s odbomou zptlsobiIostí.

odůvodněnĺ

Vodoprávní řízení ve věci povolení k nakládrłní s podzemními vodami * jejich odbčru ve
srnyslu $ 8 odst. l písm. b) bodu l vodního zÁkona pro technické účely zabezpečovaclho
technického centra v k'ú. Radlice bylo zahájeno 14. února 200? Žádostí podanou společností
Inženýĺingdopravních staveb. a.s., IČ: 60194260,se sídlem Na Moráni jls60,l2tĺ 0t Praha
2, která k zastupoválrí zplnomocnila společnost Dopravní podnik hl. m' Prahy, akciová
společrrost. IČ: 0000588ó, se sídlem Sokolovská 217l42,190 Ż2 Praha 9'

V řízení byly předloŽeny následující doklađy:

l. Rozbodnutí čj. Výs'-3/8219/92lŠv/D ze dne 22'2.1993 vydanć odborem výstavby
Magístratu hlavního města Prahy, kterým se vydává povolení k odběru podzemních

. vod;
2. Stanovisko správce povodí čj.2a07i03805iŻ63 ze dlle 7'2.2a07;
3' Mapor'é podklad1';
4. Plná moc ze dne 21.12'2006.

Podle ustaltovenĺ $ 47 spravního řádu ozněľĺń) vodopľávní uřad zahájení vodoprávního řĺzení
všenl a:ámýnl účasĺrĺkům řizenÍ dopisem č j. oDŻ/16760-0?/8-2007/krrc}un zé dne l9' rinora
2007. Ve stanor.ené lhůtě nebyly uplatněny Žádné námitky.

Doba povoleného nakládaní s vodami byla stanovena v souladu s $ 9 odst. 1 vodníIro zákona.
a to do 3l' pľosince 2030. Dle ustanovení $ 9 vodního zákona se povolení knakládríní
s rrođani v1'dár,á na časově omezenou đobu.

Povolení k odběru podzemní vody je wdáv:ĺno bez ohledu na jakost podzemní r,ody v míslě
tohoto povoleného nakládánl'

PřeclloŽené doklađy spolu s Žádostí jsou v souladu s požada'r,ky sÍanovenýmj v ust. $ 2
lahlášky č. Ę2n0u Sb., o đokladech żádosti o ľozhodnutí nebo vyjádření a o náleŽitostech
povolení, souhlasů a r'yjádření vodoprávnĺho úřadu, ve anění pozdějších zĺněn'

Po pt'ezkoumrání Žádosti, projednríní věci a na základě předloŽených podkladů bylo
rozhodnuto,jakje uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Sĺdlo: nám.l4. řijna č.4, J50 22 Praha 5
Pracoviště: nám. l4. října č-4, l50 22 Praha 5

Bankovni spojení: Česká spořitelna u.s',
č.ú. : | 9_20008 57 329 10800
e-ma i I ; o dz@pS .mepnet.cz

tel.: +420-2-5'1 00 0 I I I
rel.: +420-2-57 00 0 223
lČo: oĺso; l



Tímto rozhodnuĺím seruší rozhodnutíčj' Výs.-3l8219/92/*/D zedne22.února l993 vydané
odborem výstavby Magistrátu h]avního města Prahy,

Zdůvodu' Že předmětné nakliádáni spodzemnímj vodami bylo povoleno rozhodnutím čj.
Yýs.-3/8219/92/Šv/D ze dne 22' unora 1993 vydaným odboľem výstavby Magistrátu
hlavního města Prahy na odběr podzemních vod, kteľý byl řádově vyšši než žÁdné mnoŽsfví
v současnosti, nepožadoval odbor dopľavy a ochĺany Životního pľostředí předložení vyjádření
osoby s odbomou způsobilostí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ustanovení $ 81 zźů<ona č,. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění pozdějších změn, podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí
napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutj nebo ŕÍzęní,
jeż niu předcházelo, ve lhrlĺě 15 dnli ode dne jeho ozrlámení k odboru ochľany prostředĺ

Magistrátrr hlavního. města PŠl'y, a to podĺínĺm učiněným u odboru dopravy a ochrany
Žiriotního prostředí Uřadu MC Praha 5. odvolání sc podává v dostatečném počtu. Nepodá-li
účastník potřebný p9če1 stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odboru dopravy a ochľany
Životního prostl'edí Uřadu MC Praha 5,

Včas podané a přípustné odvolání má dle s\ 85 správního řádu odkladný ťlčinek'

odvolálrĺ jen pľoti odůvodnění rozbodnutí je nepřípustrré.

'Ing. Miroslav Kučera
vedoucí odboľu

Doručuie se:

I. Účastníkům řízení:
j- Dopľavní podnik lrl. m, Pralry, a.s.. Sokolovská 217142, l90 22 Praha 9 -! Mgĺ. Martin Koliáš

II. Na vědomí:
- odbor ochrany prostředí _ odd' vodního a ođpadového hospodářství, Magistľáť

hlavního města Prahy, Jungmannova 35, I10 00 Praha l
- Povodí Vltavy, státní podnĺk,Závod Dolní Vltava, Grafická 36, l50 2l Praha 5

- ČĺŻp - oI Praha. odd, ochľany vod. Dělnická 12,l70 00 Praha 7

- odbor vý'stavb1, Úrađu MČ Praha 5

Síd]o; nán. lĄ.října č'4, l50 22 Praha 5 tcI.: +420-2-57 00 0 l l l
Pracovištč: nám.l4. Íĺjna č.4' I50 22 Praha 5 lel.: +420'2'57 o0 0 223
Bankovníspojenĺ: Česká spořitclna a.s., IČo: oosĺs l
:.ú. : | 9-20008 5-13?9ĺ0800
> mail: odz@p5 -mepnct. cz

ť' ''.J
.j:,j
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Březlna Mařík & pa.tneři advokálnÍ lanceláĘ s.ĺ.o.

Ameíická 35 l 120 00 Praha 2 - vlnohÍady

zapsaná v obchodnÍm Íejslřiku U Měsĺského soudu v PÍaze,

oddí| C, vlożka 17 44 42 | lČ| 261ô3447bŕezina I mařík Ipartners

Magĺstrát hlavního města Pľahy

odbor ochrany pľostředí

oddělení vodního hospodářstvĺ

Jungmannova 35 /29

110 00 Praha 1

K č.i. MHMP z8244B/20ÍB

Sp.zn.: S-MHMP 19L338 l20LB

K č.i. MHMP 72sz266/2oĹB

Sp.zn.: S-MHMP 1027 342 /2018

Y Praze dne 14. listopadu 2018

fel: +42o 222 511 145

Fax: +Ą2o 222 511 146

E_mail: oíĺicé@ak-bmp,cz

Web: wwuak-bmp.cz
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rejstříku vedeném MěstsĘm

CWI Smíchov s.r'o., se sídlem se sídlem Archeologická2256/I,155 00 Praha 5 -

Pľávně zast.: Mgr.l advokátem, Březina MařÍk & partneři, advol<átní

kanc em Americká 35, 120 00 Praha 2 Vinohrady

Věc: Doplňuiící ření CWt SmÍchov s.ľ.o. ohledně doložení vlastnicM vodních děl

Dvojmo
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1. PotĄ co měl Účastník na základě příkazu vydaného nadřízeným orgánem - Ministerstvem

zemědělswí formou příkazu dne B' ŕíjna20L8 konečně možnost nahtédnout do správního spisu

ve věci pasportizace vodních děl a zároveň po seznámení se stavem spisu ve věci řízení o návrhu

Dopravního podniku hlavnĺho města Prahy, akciové společnosti (,,DPP"J na stanovení

ochranných pásem vodního zdroje, předkJádá Účastník tímto podáním do obou řízení toto

doplňuiící wjádřenÍ.

Účet a smysl doplňujícího r4liádření

2. Hlavním účelem a smyslem předkládaného vyjádření je doložení vlastnĺckého práva Účastníka

nejen kpozemkům, ale ĺ kjímacím vrtům a dalším vodním dílům, jež jsou na předmětných

pozemcích a pod nimi umístěna'

3. V rámci tohoto vyjádření Účastník znovu souhľnně rekapituluje argumenťy, důvody a tituly pro

nabytí vlastnického práva a Ęrto argumenty dokládá relevantními dokumenty.

4. Navíc Účastník zdůrazňuje, že ani vjednom ze spisů není obsažena đokumentace, jeź by

prokazovala vlastnictví předmětných vodních děI DPP a zároveťl poukazuje na skutečnost, že

opakované tvĺzenÍ Správního orgánu o tom, ž'e ,je s okolnostmi ýkajÍcímÍ se vodního díta dobře

obeznómen ze související úřední činnosti, protože se v minulosti účostnÍl řady jednđní zaměřených

na stav, funkci a ĺłyužitelnost předmětného vodního díla" je zjevně a ve světle dále znovu

předložených dokumentů jednoznačně nepravd iv é a zavádéjící'

5. Pokud by totiž Správní orgán skutečně postupoval na základě okolností jemu známých z úřední

činnosti, musel by vzít přinejmenším do úvahy,že jak kolaudační rozhodnutíĺ vodních dě], tak

také vođoprávní ľozhodnutíz vztahující se k těmto dílům byla vyđána společnosti IDS Praha a.s.

I ko]audační rozhodnutí vydané společnosti lnženýring doprawĺch staveb a.s, ze dne 27.7.7995 pod čj. MHMP-61648/95,
přiložené mj. jako příIoha vyjádřeníze dne 10, srpna 201B,

2 povolení k nakládání s pozemnÍmi vodami ą. ooŻ1zlsa+-}7 /B-z007 /kuchm ze dne 7. března 2007 uydané vodoprávním
odborem Městské části Pľaha 5,

II.

LJ
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a od té doby až do oznámení Účastníka ze dne 9. dubna 2018 nikdo, ani DPP, žádnou změnu ve

vlastnictví vodních děl neohlásil'

6. Lze tedy iednoznačně uzavřít' že skutečnost' že vlastníkem vodních děl byla neiprve

dáIe uvedených stal Účastník.

7. Zároveň je nutné zdűraznit, že žádný z dokumentů za|oŽených ve správnÍm spise ze strany DPP

nedokládá, źe by v|astníkem jímacích vrtů anebo gravitačního přivaděče byl DPP, naopak

všechny dokumenty jednotlivě i ve svém souhrnu dokládajĹ že po vzniku společnosti IDS a

vložení odštěpného závodu DP Is MHD do základního kapitálu IDS formou nepeněžitého vkladu
již DPP nebyl vlastníkem ani jednoho z předmětných vodních děl a tuto skutečnost zcela
jednoznačně konstatovaly a reflektovaly i správní orgány v rámci kolaudace ĺ v řízení o vydání

vodopľávnÍho povolení.

Doložení vlastnictví pozemků a vodních děI

B' Z usnesení o zahájenÍ ŕizení o pasportĺzaci vyplyvá, že Správní orgán zahájil ŕízení ve věci

ověření pasportu stavby vodního díla podle ust. $ 125 odst. 4 stavebního ztlkona, ýkajĺcího se
stavby '.Gravi_tač.ního přĺvaděče vody pro ZTC3". V usnesenÍ dále Správnĺ oľgán uvádĹ že

Gravitační přivaděč zahrnuje jímací objekty podzemní vody a čerpací šachtu v k'ú. Smĺchov,

Praha 5. Vtéto souvislosti Účastník zdůrazňuje, že samotná specifikace stavby vodního díla

v návrhu DPP je neuľčitá a nepřezkoumatelná" neboť označení pasportizovaného dĺla není

vsouladu ani soznačením vkolaudačním rozhodnutĺ, ani ve vodoprávnÍm rozhodnutí ani

s jinou dostupnou technickou dokumentací. Dle názoru Účastnfta se jedná jen o projev snahy

DPP zastřít otázku samotné identifikace předmětných vodních đěl a tím přispět lrzastření
skutečnosti, źe DPP není vlastníkem ani jednoho z obou předmětných děl'

Vlastnictví oozemků

9' Předmětné pozemlry. na nĺchž jsou umístěny předmětné jĺmací vrťy. jsou vlastněny Účastníkem

- společností CWl Smíchov s.r'o' Jedná se předevšÍm o pro danou věc relevantní oozemlry parelĹ
664. 66n/3 a 669/4 (dále jen ,,Pozemky"), vše v katastrálním územĺ Smíchov, obec Praha,

zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavnÍ město Prahu,

III.

-3-



-a

katastrální pracoviště Praha, na LV č. 747gg' Tyto PozemĘ jsou součástí souboľu pozemků a
budov, jež jsou všechny zapsány na uvedeném LV č. 747gg a jsou vlastněny Účastníkem'

10' Účastník nabyl PozemĘ na zál<]adě kupní smlouvy uzavřené s předchozím vlastníkem
společností IDS Pľaha a.s,, se sídlem Na Moráni 360/3,12B o0 Praha 2 - Nové Město, tČo: 601
94260, zapsané vobchodním rejstříku vedeném MěstsĘ,Ím soudem vPraze, sp. zn' B 2447
(dále jako ,,IDs"] dne 7. řĺjna 2015 (dále jako ,,Kupní smlouva,,J,

11. Účastník nabyt PozemĘ se všemi jeiich součástmi, práw a příslušensMm, neboť Ve
vztahu k Pozemkům prodávající IDS Pľaha a.s. v Kupní smlouvě (viz. čIánek Vl. Kupní smlouvy)
mj' prohlásil a ve vztahu k Účastníkovi jako kupujícímu zarućil, že:

(Đ,,ięłýlučnýmajedinymvlq

(i0 není v dÍspozici s Nemovitostmi omezen,

(iiĐ uzavřením této smlouvy neporušuje jakékoliv své závazlE uyp|ývající ze smluv, dohod,
příslibů či ujednóní uzavřených s jakoukoliv třetí osobou,

(iv) na NemovÍtostech neváznou žádné zdvazĘ, zóstavní prúvo, hypotélły, věcná břemena,
služebnostÍ, nájemní nebo jinđ užívací próva nebo

uyjma nájemních vztahů, o jejichž
existenci,byl Kupující Ínformovdn v rámci prověrty před uzavřením této Smlouuy o jež
jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smloul4l,

(v) mu nejsou znómy žődné skryté vady Nemovitostí, včetně nikoliv však ýlučně
jalgchkoliv vad ve stavební konstrukci d'omů, rozvodů a dalších součőstí Nemovitostí,

[vi)

jejich prodeji, PoPříPadě

72' Zároveň poukazujeme na skutečnost, že Účastník bezprostředně po nabytí Pozemků informoval
jak DPŁ tak dotčené orgány a odbory Městské části Praha 5 i Magistrátu hlavního města Prahy,
o tom, že se stal vlastníkem Pozemlni a požádal DPP o pos}ryľnutí součinnosti ve věci
pasportizace vodnÍch děl umístěných na Pozemcích a pod nimi' Zároveň od té doby pľoběhla
ce]á řada jednání a konzultací s dotčenými orgány a institucemi'

13' Pro odstranění pochybností a z důvodu procesní jistoty pak podaním ze dne 9' dubna 2018
Účastník s odkazem na ustanovení Q 11 odst, 1J zákona č' 254/2001 sb'. o vodách' znovu

-4-



iímacích vrtů.

Důkaz; ýpis z lĺstu vlastni ctlí č.14799, k'ú' Smíchov,

kupní smlouva ze dne 7. Ííjna 2075,

podání ze dne 9. dubna 201'8 (založ'eno ve spise)'

Vlastnicwĺ vodních děl

14' Z kolaudačního rozhodnutí odboľu qýstavby pražského magístrátu č.j. MHMP-61'648/g5,VYs/3
-2116/95 /To/Yš ze dne 27 '7.1995 se podává, že ,,Gravitaćní přivaděč" se skládá z několika děl,
neboť kolaudačnÍ rozhodnutí je vydáno ve vztahu ,,k dokončené stavbě vodohospodóřslých
objektů"a.

1 5. Dle výroku kolaudačního rozhodnutÍ se jedná o:

aJ ,,III.B 53-11 gravitační přivaděč", a

bJ ''III'B 53-12 iímací rlrty",

přičemž v odůvodnění se dále mluví qýslovně o tom, že byly dokončeny dva ob|ekĘ a to;

a) gravitačnÍ přivaděč s celkovou délkou skutečného provedení přivaděče 1262,Obm,
b) 10 kusů iímacích wtri na Smíchově (umístěných na pozemcích). znichž ie iímána vod"

pro gľavitační přlvaděč.

16' Z dokumentace k Pozemkům a jímacím vrtům, kterou má Účastník l< dispozici dále jednoznačně
vyplýuá, že vlastníkem jímacích vrtů a dalších vodních dě] umístěných na Pozemcích a pod nimi
byla před pľodejem Pozemků CWI Smíchov společnost Inženýring dopravních staveb a.s., se
síďem se sídlem Na Moráni 360/3,12B 00 Praha 2 - Nové Město, lčo: oot g4260. Tato
společnost v roce 2007 změnila svou obchodní firmu na lDS Praha a's. a jde o společnost, lrteľá
CWI Smíchov prodala předmětné PozemĘ včetně na nich umístěných jímacích vrtů fdále jako

,,IDSu),

17.PokudtedySprávníorgánvodůvodněnízahájenířízeníuvádĹže@
tj. vlastníka vodního díla. jimž je DPP' je nutné zdůrazniĘ že @

3 
obdobně např. ,,Techniclĺá zpnáva - objekt: IIIB-53- 12 |ímací wty" vytvořená státním podnĺkem Metroprojckt v roce 1990 doHádĄ že se

vždy jcdnalo o vĺce děl,

I

,

)

)
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18. vlastníkem iímacích wtů ie Účastník z titulu vlastnictyĺ Pozemků. a to v přímém

od IDS.

].9. Skutečnost,źe předchozím vlastníkem vodních děl nebyl DPP, ale společnost IDS, jednoznačně

dokládají následující skutečnosti a riřední dokumenty:

(i) první doložené povo|ení lĺ odběru podzemních vod vydané odborem qýstavby

MHMP dne 22'2.7993 pod č.j. Výs. - 3/8219/92/Šv/D bylo vydáno investorovi -
Dopravnímu podnil<u hl. města Pľahy IS - MHD. se sĺdlem Na Moráni 3. Praha 2,

(ii) navazujicí Dohoda o odběru podzemních vod čj' 7127o/4s9/9a/vo ze dne 11. 3.

7994 uzavŕená mezi Povodím Vltavy a.s, a DP METRO a's,, přičemž se vtéto

dohodě uvádĹ že in:ĺestor IS MHD předa| DP Metro dne 27.'l'.1"994 celý tzv. obje}t

ZT C - 3 za ú čelem zaháiení zkuš eb nÍh o provo zu techn ol o gi clý ch zaŕ ízení,

(iiĐ v roce L994 byla za|oźena společnost Inženýring dopravních staveb a.s', přičemž

*{lr

zakladatel r\Ďn l^ -í ..|^x:l _^_^_x;ifi'' .'l'l^' nĺlě}ánnr'r ąőltnÄ np Is MĺfTr

v iehož. majetku byly jak předmětné PozemĘ tak na nich a pod nimĺ umístěná

vodní díla (mj. i jímací vľtyJ,

tiv) z přehledu majetku odštěpného závodu DP Is MHD vkládaného formou

nepeněžitého vkladu do majetku IDs vyplývá, Že vedle Pozemků [u nichž vklad a

navazující přechod vlastnictví je doložen změnou vlastnictví v katastľální

evidenci) byla vložena i na nich umístěná jednotlivá vodní díIa a technologie,

(v) skutečnost, 7ę 5ę lDs stala vlastníkem vodních děl - jímacích vrtů jednoznačně

dok|ádá také skutečnost' že kolaudační rozhodnutí odboru rlýstavby pľažského

magistrátru ć.j. MHMP-6164B/95.ws/3 -z776/9s/To/vš ze dne 27 '7 ' 7995 by|o

iiž vydáno přímo společnosti IDS Praha a.s' jako vlastnĺkovi těchto děl (tehdy

ještě podnikající pod obchodní fiľmou Inženýring dopravnĺch staveb a.s., přičemž

je zcela zásadní, źe zatímco první povolení bylo vydáno DPP (viz bod (i) ýše),
tak druhé iiŽ bylo vydáno tehdejšímu vlastnÍkovi těchto děl - teđy lDs!!),

(vi) obdobně

dne 7' března 2007 bylo vydáno žadateli - lDS Praha a.s' (opět pod obchodní

firmou Inženýring dopravních staveb a,s'), přičemž v souladu s tímto

rozhodnutím zjevně byl součástí předložených podkladů, s odkazem na $ 2

vyhlášĘ ć.43z/2oo1 Sb', také doklad o vlastnickém právu žadatele. Lze proto

konstatovat, že příslušný správní orgán tuto otázku odpovědně posuzoval a bylo

mu tak doloženo, že tehdejším vlastníkem těchto vodních ĺtěl je příslušný žadatel

- IDS,
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skutečnost ž"'ouč.'ný- ulu'tník.. Po".*ků u potužmo i ĺí-".í.h urtů i" CWI
Smíchov pak dokládá nabytí Pozemků se všemi součástmi a příslušenswím od
IDS fviz qýše v tomto článku)'

20. Závěrem pak Účastník po provedeném seznámení se spisem zdůrazňuje, že DPP přes výzvu
Správnĺho orgánu nedoloži] žádné dokumenty, jež by prokazovaly jím furzené vlastnictví a
zejména, ježby vyvrátily jednoznačnostýše uvedených relevantních dokumentů dokládajících
skutečnou historii i současný stav ohledně vlastnictví vodních dě].

[vii)

úp|ný ýpis IDS z obchodního rejstříku,

kolaudační rozhodnutí odboru v'ýstavby MHMP č.j, MHMP-67648/g5, VYS/3 .2716/95/To/vš
ze dne 27.7.1995,

povolenĺ k nakládání s pozemními vodami čj. oDŽ/276B4-07 /8-2007/kuchm ze dne 7, března
2007,

povolení k odběru podzemních vod vydané odborem ýstavby MHMP dne 22,2.1993 pod č'j.

Výs'* 3/8279/92/Šv/D (ve spise Správního orgánu),

Dohoda o odběru podzemních vod čj. 71210/459/9a/vo ze dne 7L 3' 1'gg4 uzavřená mezi
Povodím Vltavy a.s. a DP METRO a.s, [ve spise Správního orgánu),

přehled majetku tvořícího nepeněžitý vklad při založení lDS (kopie ze sbírĘ listin obchodního
rejstříkuJ.

ľ

Důkaz:

S odkazem na vše výše uvedené Účastník uvádí, że ie vlastníkem jímacích wtů a dalších vodních
děI nacházeiících se na předmětných Pozemcích a žádá pľoto SpľávnÍ oľgán, aby vsouladu
s ustanovenlm S 27 odst. 1 a] zákona č. 500 /2Oo4 Sb., správního řádu, ve spojení s ustanovením $125
odst. 1) a 4] stavebního zákona ć. L83/2006 Sb., nadále v tomto řízení jednal s CWI Smíchov s.r'o.

iako s vlastníkem díla a tedy iako s hlavním účastnĺkem ŕízení ve smyslu $ 27 odst.l) správního
řádu.

obdobně Účastník upozorňuje Správní orgán na skutečnos! že návľh DPP na stanovení
ochľanných pásem ,,vodního zdroje" nesplňuie základní náIežitosti pro takoqý návrh a daný
návrh byl podán k tomu nezpůsobilou osobou bez aktirmí legitimace k ieho podání.
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il

Závěrem tedy Účastník vyz vá Správní orgán k tomu, aby v obou ŕÍzeních zjednal nápravu a jednalnadáIe s osobou, jež má aprokázan nárok b; ti ričastníkem ízeni tj. s CWI Smíchov s.r'o.

Mgr. Josef Bŕezina,advokát v plné moci

Doporučeně

/16
hov

loJŮ

ł
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