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Dopľavní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

k rukám všem členům dozorčí rady spoleěnosti

Sokolovská Ż17l42
l90 ŻŻ Praha 9

V Pľaze, dne 17. prosince 20l8

Věc: Vviádření společnosti CWI Smíchov s.r.o. k tvľzením obsaženÝm v článcích nazvanÝch
..Praha svódí boi o utaiený, zdroi vodv" .,Taiemnou frrmu vábí vodní klenot. Zasóhnout mó souď'
publikovanÝmi ve dnech 5. a 6. prosince 2018 v Lidových novinách a obecněii k pľoblematice
wřešení maietkových vztahů ohledně vodních děl na nľažském Smíchově

Yáżené členky a ělenové dozorěí rady,

obľacím se na Vás touto nezvyklou formou jménem společnosti CWI Smíchov s.ľ.o., se sídlem
Archeologická 2Ż56ll, l55 00 Praha 5 - Stodůlky' lČo: o:sł t 626, v souvislosti s články nazvanými
,f,raha svódí boj o utajený zdroj vodý' a ,,Tajemnou firmu vĺźbí vodní klenot. Zasáhnout mó souď'
publikovanými ve dnech 5. a 6. pľosince 2018 vLidoqých novinách a obecněji pak za účelem
seznámení všech členů dozorěí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové spoleěnosti (dále jako
,,I)PP") se záleŽitostmi ýkajícími se pozemků vlastněných naší společností na praŽském Smíchově, o
skuteěném stavu vlastnictví k vodním dílům, jež se zěásti nacházejí na a pod našimi pozemky a o
současném i plánovaném stavujejich ochľany'

Důvodem pro sepsání tohoto dopisu je nejen naše potřeba uvést řadu nepravdivých ć,i zavádějící
Ńrzení, jeŹ byla uvedena v předmětných článcích, na pľavou míru, ale taktéż poskýnout Vám jako
představitelům nové dozoľěí rady města shrnutí celé problematiky, zaloŹené na ověřených a
prokázaných skutečnostech a dokumentech. Způsob popisu celé kauzy v LN bohužel jen odľáŹí
současný způsob ,,Žurnalistiky" těchto dříve renomovaných novin, přestoŽe autor,'Kauzy LN" měl od
nás k dispozicivšechny relevantní informace ihistoriicelé kauzy.

S ohledem na složitost případu zde předkládáme pouze shrnutí základních faktů a zdľojoliých
dokumentů, avšak jsme zároveň připraveni v případě Vašeho ztýmu poskytnout celou detailní
dokumentaci dokládající vznik i průběh tohoto případu a dokládající níżę uváděné skutečnosti.
Paľalelně jsme poskytli naše vyjádření představitelům pražského magistrátu i Městské části Praha 5.

Považujeme za vysoce důleŽité, abychom v této významné záleżitosti alespoň dosáhli stavu, aby na
všech stranách byla zajištěna odpovídající a skutečným faktům odpovídající informovanost, neboť
naše dosavadní snahy celou věc řešit ztroskotávaly na různých' vzájemně se odlišujících, tvľzeních a
interpretacích. V tomto vy,jádření se proto soustředíme především na fakta a jasně doloŽitelná tvrzeni a
skuteěnosti.

S ohledem na skutečnost, Že naše dosavadní snaha ojednání s managementem DPP nevedla k nalezení
řešení a zároveń z důvodu, Že se celá kauza stala předmětem veřejného zźýmu v drisledku
,,investigativní", účelové a napľosto nekorektní novinářské ,,pÍáce", považujeme za vhodné scelou
situací Vaším prostřednictvím seznámit dozorčí radu DPP.
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Věříme zároveň, ie díky současné změně politické reprezentace hlavního města a odpovídajících
změnách v DPP, nastala vhodná doba pro projednání celé záleŽitosti za úěelem nalezení řešení, jeŽ
bude zaloŹeno na ověřených skuteěnostech a zároveň bude v zź$mu všech zúčastněných stran i všech
PraŹanű.

Považuji úvodem za nutné zdtraznit, že jediným, a po mém soudu zcela legitimním, zájmem CWI
Smíchov je postavit na vlastních pozemcích projekt Polyfunkěního centra Smíchov. Nechceme a ani
není naším zź|mem působit jakékoliv problémy DPP anebo městu ěi s nimi vést soudní spory. Jsme
připľaveni respektovat všechna zźlkonná a legitimní omezení a podmínky pro takovou ýstavbu,
očekáváme však na dľuhou stranu korektní a féľové jednání od našich paľtnerů, v daném případě od
DPP.

Nabytí pozemků na pražském Smíchově

CWI Smíchov s.r.o. se stala vlastníkem souboru pozemků na Smíchově na podzim roku 20l5, kdy je
na základě kupní smlouvy nabyla od spoleěnosti IDS Pľaha a.s., coŽ dokládá při|ožený výpis z LV ě.
pro katastrální inemí Smíchov, obsažený v příloze ě. 1 tohoto dopisu.

Již bezprostředně po nabytí pozemků jsme zahájili v rámci přípľavy našeho projektu jednání se všemi
zúčastněnými subjekty a orgány města a DPP za účelem vzájemné koordinace a vypracování finální
veľze projektu, jež by splňovala všechny požadavky a podmínky qýstavby na pozemcích, a to při
striktním dodľžení všech podmínek pro výstavbu v dané lokalitě. Vedle připojení se k žádosti o
zľušení stavební uzávěry, jeŹ byla původně iniciována ze stľany DPP a Městské části Praha 5 (viz
příloha č' 2), jsme zároveň zač,a|i transparentně činit kroky směřující ke Zjištění a ověření stavu
vodních děl nacházejících se na a pod našimi pozemky.

Existence vodních děl a jejich stav a ochrana

Jak v'ýše uvedeno, na části našich pozemků jsou umístěny jímací vĘ, jeż slouží k ěerpání vody
vyużívané v rámci chladicího systému metľa. Na poěátku přípravy projektu Polyfunkčního souboru
Smíchov naše společnost zahájila na podzim roku 2015 přípravné a pľůzkumné práce na ręalizaci
projektu související mj. i se zachováním vodního zđroje pro technické centrum za účelem chlazení a
úpravy vody. Vtéto souvis|ostijsme se na podzim 20l5 obrátili na DPP se žádostí o součinnost ve
věci pasportizace jímacích vrtů, jejichŽzhlaví ústí na povľch na našich pozemcích.

Impulsem pro t5rto kroky bylo Zjištění přítomnostijímacích vrtů na pozemcích, přičemž Ęĺto vfty byly
v době nabytí pozemků v katastrofálním a dlouhodobě neudržovaném stavu. řada z nich byla
poškozená. zabetonovaná. zasypaná sutí a odpadky anebo b}zlo nutné ie v místě lokalizovat pod
nánosy sutě' Jejich stav dokládá fotodokumentace přiložená k tomu dopisu jako příloha ě. 3. Pokud
tedy odpovědní pracovníci DPP nyní tvrdí, Že o vodní díla bylo po celou dobu řádně pečováno,jde o
jednoznaěnou leŽ.

Zároveřl ie obiektivní skutečností. te tato vodní díla nebvla a nadále neisou v současné iakkoliv
chr4něnq nehnf'nemci í stanovena žĄÄnĄ aohtqnná nácmą

Považujeme za zásadní zdůľaznit, že naše společnost nemá sebemenší zájem či motivaci vodní
díla a potencĺáIní budoucí vodní zdľoj výstavbou svého Pľojektu jakkoliv ohľozit. Naopak jsme
otázku nutné ochľany těchto děl, v souvislosti s přípravou našeho Projektu otevřeli a začali řešĺt
jak ve vztahu k DPP jako pľovozovateli děl' tak ve vztahu ke kompetentním orgánům.
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Náš Projekt od počátku počítá s tím, že bude zajištěna adekvátní ochrana vodních děl i zdroje. Bohužel
právě tím, že jsme tuto otazku otevřeli, vyšly na světlo skuteěnosti ukazující dlouhodobé zanedbźni
péěe o díla a zároveň také skuteěnosti svědčící tomu, že předmětné pozemky byly spolu s vodními díly
majetkově vyvedeny z majetku DPP v 90. letech, o ěemŽ svědčí i navazující úřední rozhodnutíl,
obsažená v příloze č. 4 i skutečnost, że pozemky, jejichź jsou díla součástí, byly převedeny na
společnost IDS Pľaha a.s. Následně Ęrto pozemky spolu s vodními díly nabyla naše společnost.

V reakci na odhalení skutečného stavu vodních děl naší společností zaěali někteří představitelé DPP i
Magistrátu začali v zákulisí ěinit kľoky směřující k očernění naší společnosti a zneuŽívat správních
ŕízení ve snaze vyvinout tlak na naši spoleěnost. Tomuto úěelu slouží i účelové fabulace a nepravdivé
informace, jež vyvrcholily sérií článků v Lidoqých novinách a které je z našeho pohledu nezbytné
uvést na pravou míru tak' aby byla zajištěna koľektní míra informovanosti u všech zúčastněných stran'

Stavební uzávěra ajejí účel

oproti účelově pouŽívané argumentaci není pľavdou, Že stávající stavební uzźyéra má jakékoliv
úěelové spojení s ochľanou vodních děl a potenciálního vodního zdroje' Stejně jako u řady dalších
velkých rozvojových inemí v rámci Prahy byla od počátku zŕízení stavební uztwěry jejím jediným
důvodem deklarovaná potřeba dokončit vypracování detailní územní dokumentace. Tento úkol však
nebyla Pľaha schopna či ochotna dokončit ani po téměř dvaceti letech trvání uzźwěry.

Nově nastolené téma údajně akutní potřeby ochľany vodního zdroje a vodních dělje jen účelovou
zástěrkou pro zakrytí dlouhodobého ignorování majetkového stavu i zanedbané péče o jímací vĘ.
Byla to přitom naše společnost, jež po nabytí pozemků upozornila na existenci a stav těchto děl a vŽdy
postupovala Ve snaze tato díla adekvátně chránit i v rámci výstavby našeho Projektu. Navíc stavební
uzźuěra nikdy nebyla ani ričelové provźzána s nyní tvrzenou ochranou vodních děl.

Kroky CWI Smíchov a jednání s DPP a dotčenými orgány města a MČ Praha 5

Naše společnost již od samého počátku po nabytí pozemků jednala otevřeně a tľanspaľentně ve vztahu
k DPP i ke všem úřadům.'

Ve vztahu k DPP jsme se snaŽili vše vyřešit cestou dohody a transpaľentního projednání celé situace
vdané lokalitě, dosud však bez valného úspěchu. Dne Ż. května 2018 se také konalo jednání na
MHMP, kde byli přítomnizástupci řady odborů města, DPP iMěstské části Praha 5. opakovaně jsme
se osobně sešli s generálním ředitelem DPP, panem Mgr. Gillarem, i s pracovníky odboru nemovitostí
DPP, ve snaze nalézt oboustranně přijatelné řešení vzniklé situace. Bohuželjsme paralelně zjišťovali,
Že přes deklarovanou snahu o nalezení dohody a deklarovanou dobrou víru při těchto jednáních, se
někteří představitelé DPP a MHMP pokusili v rozporu s duchem této shody uskutęčnit kroky' jejichž
jediným cílem bylo zaký skuteěný stav věci a vyvinout na naši společnost nezákonný nátlak. Proti
těmto kľokům jsme se ohradili a vyzvali DPP k nápravě dopisem ze dne 22. srpna Ż0l8, jeŹ
předkládáme v příIoze ě. 5.

V rámci přípravy projektové dokumentace jsme zapracovali všechny požadavky IPR idalších úřadů a
odborů magistrátu, přičemž jiŽ v prosinci 2017 jsme získali souhlasná vyjádření všech odborů, jež ve
srovnatelných případech v daném űzęmí postaěovala k udělení výjimky ze stavební uztxěry2.I poté,

l kolaudační rozhodnutí odboru výstavby MHMP čj. MHMP_óI648/95, vYS/3 -2l l6l95lToNš zę dne 27.7.1995, a
ľozhodnutí odboru dopravy a ochrany Životního prostředí vydávající povolení k nakládání s pozemními vodami čj.
oDŻl2l684-o7 l8-2007lkuchm ze dne 7 . bŕęzna 2OO7

2 vyjádření odboru územního ľozvoje Magístrátu hlavního města Prahy (,,MHMP") čj. MHMP l87039o/2Ol7 ze dnę
29.ll.2017, (2) vyjádření odboru strategických investic MHMP čj. MHMP 176604212017 ze dne 8'l l.2017, (3) vyjádření
InstitutuplánováníaľozvojehlavníhoměstaPrahy čj. 12835/17zedne22.ll.20l7'odkazujícínavyjádřenítéhoŽinstitutu
ze dne 20.ll.20l7 včetně..Aktualizace vyjádření čj.8978/18 kvýjimce ze stavební uzźxěry pro záměr Revitalizace
NádľaŽní ulice a přilehlých prostoľ" ze dne ó. srpna 20l8
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co IPR Vsrpnu 2018 znovu aktualizoval své stanovisko, jsme úpravou našeho projektu vyhověli i
těmto požadavkům.

Naše spoleěnost vyvinula jiż od počátku maximální űsilí za účelem nalezení řešení současné
komplikované situace a po předchozí rozsáhlé písemné komunikaci i osobních jednáních jsme
předložili v červenci20l8 DPP, a následně městu v srpnu 20l8 písemnou nabídku na její vyřešení, na
kterou jsme však dosud neobdrželi odpověd'. Namísto ocenění našeho otevřeného a vstřícného
přístupu jsme se stali cílem někteých nezákonných a ohrožujících pľaktik ze strany někteých
představitelů MHMP a DPP, neboť naší aktivitou vyšel po 20 letech na světlo skutečný stav ,,ochrańy,.
i vlastnictví vodních děl. Naši písemnou nabídku městu, jakož' i nabídku adľesovanou DPP, spđlu
s navazující emailovou komunikací předkládáme v přílohách č:. 6 a ć,.7 .

obdobně nyní úěelově uživaný argument o tajném režimu těchto děl je prokazatelně nepravdiý,
neboť všechna rozhodnutí byla jiŽ od 90. let Ż0. století vydána vżdy v běŽném reŽimu a jsou
standardně přístupná. Nehledě na skutečnost, Źe aź do doby' kdy jsme otevřeli otźvku existenôe a
ochrany vodních děl, nikdo po dobu několika desetileté neprojevil sebemenší snahu ojejich ochľanu ěi
alespoň o zajištění řádné péče o tyto objekty, přestože ani údajné utajení těchto objektů jistě nemělo za
účelem jejich skrytí před osobami odpovědnými za péči o ně.

Pro odstľanění jakýchkoliv pochybností tímto jménem CwI Smíchov Znovu vyjadřuji naši
připravenost:

(a)
dílům/vodnímu zdľoji, tak aby
Polyfunkčního centra Smíchov je

byla zajištěna ochrana vodních děl i zdroje. Projekt
navrźen tak, aby nedošlo k jakémukoliv ohroŽení vodních

k

^h^,, ^t^

děl a potenciálního vodního zdroje,jak dokládají i tÍi zpracované hydrogeologické posudky.
Ve věci stanovení, rozsahu a podmínek vyhlášení ochľanných pásem vodního zdroje
navíc existuje věcná shoda mezi autoľizovanými hydľogeologickými posudky
zpľacovanými nejen pľo CWI Smíchov, ale i pľo DPP. Naše společnost podala návrh na
zŕízení ochranných pásem vodních děl dne 5. prosince 2018 vsouladu sdoporučeními
v y cházejícími z hydrogeo l o gických posouzen í;

(b) vyřešit otázku majetkoprávních vztahů k vodním dílům dohodou s městem a DPP. přiěemŽ
považujeme zanutné zdűraznit, že naše spoleěnost se stala vlastníkem vodních děl v důsledku
nabytí pozemků. na nichŽ a pod nimi se vodní díla nachází.

Je pravdou, že existuje rozpor vpostojích DPP a naší společnosti ohledně otázky, kdo je
vlastníkem těchto děl. Je zároveťl prokáztno, že i jednotlivé riřady města v rámci jejich
kolaudace i vydání vodoprávního povolení jednaly s majitelem pozemků jako s majitelem na
nich umístěných vodních děl, což dokládá, że je jejich právní osud spjat svlastnictvím
pozemků. Tentn cfqrr rlčqlr npní áů"loáLo- L+l v.^l,ł' -^vních cfrąnrr au/I c-
důsledkem privatizace části DPP v devadesáĘÝch letech. kdy byl celý odštěpný závod DP IS
METRO. včetně pozemků a vodních děl vloŽen do nově zakládané spoleěnosti IDS Praha a.s.

obdobně Ministeľstvo zemědělství sh|edalo nazákladě našeho podnětu, žetvrzené vlastnictví
vodních děl společností DPP není ręlevantně doloŽeno a uložilo ztlvazným příkazem
vodopľávnímu odboru MHMP, aby DPP vyzvalo k podání určovací żaloby. Týo kroky
minimálně dokládají, že argumentace DPP není přesvědčivá, na ľozdíl od argumentace a
dokumentri předloŽených naší Stranou. Existuje zde tedy přinejmenším významné riziko, że
vlastníkem vodních děl je CWI Smíchov se všemidůsledky ztoho vyplývajícími.

Není však naším zájmem vést soudní spory o vlastnictví těchto děl, a pľoto jsme v létě
navľhli městu a DPP uzavření dohody, na jejímž základě by společnost CWI Smíchov
s.ľ.o. bezplatně převedla část pozemků v ľozsahu dohođnutého I. ochranného pásma, což
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by vedlo k vyřešení majetkopľávního spoľu' neboto s touto částí pozemků by došlo
k převodu i na nich a pod nimi umístěnými vodními díly (pľimárně jímacími vrĘ) a
navíc by byla smluvně zachycena spolupráce stran i ohledně projektu Revitalizace NádraŽní
ulice plánovaného společně městem a DPP.

Za dané situace je však nezbytné nalézt řešení, kteľé jednoznačně a definitivně spornou otázku
vlastnictví vodních děl vyřeší, přičemž zdůrazňujeme, že jsme připraveni tuto otĺázku vyřešit
způsobem, jenŽ nebude ani pľo DPP ani pľo město znamenat jakoukoliv finanč,nj zátéż'.

Na druhou stranu jsme od města a DPP požadovali a nadále Źádtme pouze o dvě základní věci -
včasné ľozhodnutí o povolení r^ýjimky ze stavební uzávěry ve vztahu k našim pozemkům a projektu, a
dále upuštění od kroků realizovaných protiprávním způsobem někteými odbory MHMP a DPP,
přičemž protiprávnost těchto kľoků nedávno powrdilo i Ministerstvo zemědělstvĺ ČR jaro ústřední
vodoprávní orgán. PÍíkaz Ministerstva zemědělství ČR. sp. znaěky 3ŻvD20783l20l8-151ll ze dne 8.

října tvoří přílohu č. 8 tohoto dopisu.

Náš projekt Polyfunkčního centra Smíchov je navržen tak, aby nedošlo kjakémukoliv ohroŽení
vodních děl a potenciálního vodního zdroje, jak dokládají i tři zpracované hydľogeologické posudky,
které jsme jiŽ poskytli MHMP a v případě Vašeho zájmu jsme připravenije poskytnout i DPP.

Velmi bychom uvítali, pokud by bylo moŽné se v této věci s odpovědnými představiteli DPP Znovu
setkat a celou ztileżitost projednat, přičemž s ohledem naýznam a závaŽnost tématu a naši dosavadní
zkušenost z jednáni s představiteli DPP i českým tiskem jsme povaŽovali za nezbytné informovat
přímo dozorčí radu DPP' Jsme přesvědčeni o tom, Že při odpovědném pľojednání celé ztieŹitosti a
všech okolností budeme spoleěně schopni na|én korektní a všestranně výhodné řešení.

Zároveń potvrzujeme, Že souhlasíme s tím, aby tento dopis a jeho přílohy byly eventuálně zveřejněny
dle Vašich pravidel.

V případě Vašeho zájmu jsme připraveni doplnit relevantní skuteěnosti a informace. Samozřejmě
v případě Vašeho zź|mu o seznámení se skuteěnou situací na místě samém, jsme připraveni Vám tuto
prohlídku po předchozí domluvě kdykoliv umožnit.

S pozdravem,
CWI Smíchov s.r.o.

Archeologi cká!2256/l
155 00 praha 5
IČ: ľR841626 @

Ing. Radek Menšík, jednatelCWI Smíchov s.r.o

Přílohy:

č. 1 - výpis z listu vlastnicnĺ

č. 2 - žádost o odstranění stavební uzavěry DPP a MČ P5

č. 3 -fotodokumentace stąvu vrtů na pozemcích CWI



\
CWI Smíchov s.r.o.

č. 4 - kolaudační rozhodnutí odboru výstavby MHMP čj. MHMP-61648/95 ze dne 27.7. I995, a

rozhodnutí odboru dopravy a ochrany životního prostředí čj. oDŻ2l684-07/8-2007/kuchm ze dne 7.

března 2007

č. 5 _ dopis CýTI Smíchov ze dne 22. srpna 2018

č. 6 - nabídka uzavření dohody CľĺrI Smíchov adresovanó primátorce Mgr. Kľnóčové ze dne I3. srpna

2018

č. 7 - navrh trojstranné dohody a navazující emailovó komunikace s DPP

č. 8 - příkaz Ministerstva zemědělství ze dne 8. října 20l8,

Doporuěeně

. ., t,i


