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CWĺ Smíchov s.r.o.
se sídlem Archeotogická 2256/ l
155 00 Praha 5

IČ: 0384l626
zapsána do obch ' rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vtoŽka 238597

lVlagistrát hl. m.Pľahy

VáŽená paní
Adriana Kľnáčová, primátorka

Nám' F.Kafky l
I l0 0l Praha I

Y Praze, dne 14. srpna 2018

Věc: NĺrhíłIka .snolečnosti CWI Smĺchov s.r.o. na uzavření Tľoistľnnnłi dohodv mezi ľ[HMP.
DPP a CWI Smíchov oh|edně realizace proiektu Revitalizace Nádražní ulĺce v Praze - Smíchov
a vvřcšenĺ nlaietkor"ých vztahů ohlcđně vodních ĺIěl

Y áŹená paní primátoľko,

obracím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchoy s.r.o., se sídlem Archeologická2256/l,l55 00

Praha 5 _ Stodůlky, lČo: o:gąl 626,v návaznosti na naše předchozí osobníjednání ve věci vyřešení

situace ohlednězáměru,.Revitalizace NádraŽní ulice a přilehlých prostor", jeŽ se ýká i pozemků

v katastrálním Ĺlzetní Ęmíchov' vlastněných naší společností, jakoŽ iolrledně záměru naší společnosti

vybudovat na našich pozemcích projekt Polyfunkčního centra Smíchov. Uvedené dále souvisí s dosud

existující stavební uzávěrou ,,VRÚ Smíchov- jih", jež se doýká i našich pozemků' a dále souvisí

s otázkou definitivního vyřešení vlastnictví vodních děl - jímacích vrtů a gravitačního přivaděče,

nacházejícíclr se na a pod našimipozemky'

Úvodem bych rád uvedl, Že si velmi váŻíme Vašeho přístupu a projevené snahy o vyřešení vzniklé a

dlouhodobé situace způsobem, jenŽ by umoŽnil všem zúěastněným stranám dosáhnout svých cílů při

respektovánĺ oprávněnýclr práv a zájmů ostatních stran.

Za účelem nalezení shody na mimosoudnĺm řešení za účasti všech klíčov,ých zúčastněných partneľů _

d. Prahy, naší společnosti i Dopravního podniku hlavnĺho města Prahy, jsme připravili návľh

Trojstľanné dohody, jehoŽ současlté znění, reflektujícĺ dosavadní připomínky ostatních stran,

přikládáme v příloze tohoto dopisu.

Zátkladní smyst a účel navržené Trojstranné dohody tze charakterizovat následovně:

a) pro Prahu uzavření a naplnění TľojStranné dohody přinese zejména:
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a- umožnění realizace projektu Revitalizace a ľozšířenĺ tělesa Nádľažní ulice,

b. vyřešení majetkoprávních vztahů kjímacím vrtům ťormou práva rozhodnout, zda po
splnění sjednaných podmínek budou části pozemků, na niclrž jsou jímací vľľy
umístěny, ze strany CWI Smíchov bezplatně převedeny na město či na DPP, čímŽ
bude definitivně vyřešena i otázka vlastnictví vodních děl.

c. zajištění přístupu k ochraně a dosud zcela zanedbávané údrŽbě vrtů a zároveň
stanovení ochranných pásem v dohodnutém rozsahu k těmto vodním dílům a dále se
zb'ýllat otázkou, zda se můŽe potenciálně jednat o vodní zdroj hodný zvláštní ochrany,

přičemŽ na druhou stľanu Dohoda zakláďá na stľaně města pouze závazekrozhodnout
o odstranění nebo udělení výjimky ze stávající stavební uzá*ěry Qež' jiż měla byt
dávno zrušena, neboť podmínky pro její zŕízení pominuly) a dźile závazek postupovat

v dobré víře ve vztahu k ostatním stranám.

b) pro naŠi společnost Dohoda přináší odstranění stavební uzávěry a konečně taktéŽ moŽnost
realizovat na našich pozemcích Projekt Polyfunkčního centľa Smíchov při dodržení
standardního r]lředního a povotovacího postupu.

c) pro DPP pak Dohoda přináší zejména definitivní vyřešení majetkoprávních vaahů kjímacím
vftťlm a dále pak okamŽitou a zdarma z naší strany poskytnutou moŽnost přístupu k nim za
účelem jejich údržby a provozování a v neposĺední řadě umoŽní i realizovat projekt rozšíření
tramvajové tratě v dané lokalitě.

Jsem přesvědčen, že se jedná o nabídku pro město ipro jeho občany nanejýš výhodnou' jeź.zároveřl
umoŽňuje i naší společnosti ľealizovat projekt na našich pozemcích. Pro úplnost pak dodávám , že je
jednoznačně a odborně kompetentními subjeký ověřeno, że realizace našeho pľojektu stávající vodní
díla neohľozí' Za tímto účelem předkládám v příloze tohoto dopisu taktéž' hydrogeologické posudky
našeho pľojektu ve vztahu k dané lokalitě a vodním dílům.

Tuto nabídku ěiním svědomím, Źe nebýt Vašeho zájmu a pozornosti věnované této kauze, museli
bychom se nadále zabývat obranou před řadou protiprávních či obstrukčních kroků ze strany někteých
jednotlivců z řad pracovníků Městské části Praha 5 a bohuŽel i z Magistrátu hlavního města Prahy a
DPP, a celou věc řešit zdlouhavou' avšak nezbytnou, soudní cestou. Nelze nezmínit, Že tuto záležitost
nikdo odpovědný neřešil po dobu přinejmenším od kolaudace vodních děl v ľoce l995.
Pravděpodobně právě skutečnost, Že jsme, z vlastní iniciativy a na vlastní náklady, začalĺ tuto
záIeŽitost na podzim roku 20l5 řešit, se vdrisledku paradoxně obrátila proti naší společnosti, neboť
naše snaha věc vyŕešit standardním úředním a zákonným postupem obnažila stav, kdy se o vodní díla
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ani ťakticky ani právně nikdo nestaral. Navíc jsme přesvědčeni o tom, že naše společnost se nabytím
pozemků stala i vlastníkem na nich a pod nimi umístěných vodních děl, neboť jejich proká zaným
dosavadním vlastníkem byla společnost lDS Pľaha, a.s. Tuto skutečnost dokládají i všechny relevantní
dokumenĘ (kolaudační rozhodnutí, rozhodnut o odběru technické vody, studie atd.). DPP navíc přes
několik výzev żádný dokument čiargument, proč by vodní díla měla b;ýtjeho, nepředloŽíl.

Po zváżení celé situace, a především díky Vaší angažovanosti v dané věci, předkládám tuto nabídku na
uzavření Tľojstranné dohody a vyřešení celé zőlleżitosti cestou dohody a spolupráce zúčastněných
stran.

Věřím' Že naše nabídka je koľektní, tľansparentní a pľo Prahu ýhodná, neboť umoŽní ľozvoj této
zanedbané lokality, napľaví historické problémy a vyřeší hrozícívlastnické spory ohledně vodních děl
zprisobem, jenŽ Prahu ijejí občany nezatíźía minimalizuje potřebné náklady na straně města.

Pro úplnost dodávám, źe tato nabídka na uzavření Trojstľanné dohody je časově omezená do 30' záÍí
20l8' a je zźroveň zalożena na předpokladu, že vůči naší spotečnostijiž nebudou činěny ze strany
města nestandardní či protiprávní kľoky.

V případě zájmu či potřeby předloŽenou Nabídku projednat či doplnit relevantní skuteěnosti a
informace, jsem k dispozici

S pozdľavem,
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Ing. Radek Menšík, jednatelCWI Smíchov s.ľ.o'
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hydrogeologické posudky (3x)


