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Věc: VÝzva k iednání ve věci povolení vÝiimkv ze stavební uzávěrv pľo VRÚ-Smíchov-iĺh a
nabídkv společnostĺ CWI Smíchov s.ľ.o. na uzavření Dohodv mezĺ MHMP a CWI Smíchov
ohledně udělení rrýiimkv ze stavební uzńvěrv. realizace nľoiektu Revitalĺzace Nádľažní ulĺce
v Praze - Smíchov a nroiektu Polvfunkčního centľa Smíchov a wřešení maietkorrých vztahů
ohledně vodních děl

Yáżený pane primátore,
vážeĺý pane náměstku,
váŽený pane starosto'

obracím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov s.r.o.' se sídlem Archeologická' 225611, l55 00
Praha 5 _ StodůlĘ, lČo: o:sąt 626, v souvislosti se záležitostí týkajících.se pozemků vlastněných
naší spoleěností na pražském Smíchově, existující stavební uzéxěry,,vRU Smíchov- jih", záměru
,,Revitalizace NádraŽní ulice a přilehlých prostoť' i záměru naší společnosti vybudovat na našich
pozemcích projeh Polyfunkčního centľa Smíchov. Zároveň se tato ztieżitost týká otázky vyřešení
vlastnicĘch vńahű k vodním dílům nacházejicim se zčásti pod našimi pozemky a zajištění adekvátní
ochĺany těchto vodních děl a potenciálně i budoucího vodního zđĄe.

Věříme, że diĘ současné změně politické reprezentace hlavního města i avizované změně přístupu ke
správě veřejných záLęžitosti nastala vhodná doba pro projednání ce\é záIężitosti za účelem nalezeĺí
řešení, jež buđe zaloŽeno na ověřených skutečnostech a zároveň budę v zájmu všech zučastněných
stran i všech PraŽanů.
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PovaŽuji úvodem za nutné zdűraznit, 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 zájmem působit jakékoliv problémy městu či s ním vést spory. Jsme však zárovęřl
přesvědčeni, że pro další existenci stavební uzávěry nad našimi pozemky neexistuje věcný ani právní
důvod. Tento závěr mj. potvrdila i souhlasná vyjádření všech relevantních odboru a IPR již v prosinci
Ż017|.

Nově nastolené téma údajně akutní potřeby ochľany vodního zdroje (enž navíc dosud vodním
zdrojem není a není ani uveden v Žádném ze strategicĘch dokumentů hlavního města Prahy) a
vodních děl je jen účelovou zástěrkou pro zak'rýi dlouhodobého ignorování majetkového stavu i
zanedbané péěe o jímací vrty. Byla to přitom naše společnost, jeŽ po nabytí pozemků upozomila na
existenci a StaV těchto đěll a vŹdy postupovala ve Snaze tato díla adekvátně chľánit i v rámci výstavby
našeho projektu. Navíc stavební uzávéra nikdy nebyla ani účelově provázána s nyní tvrzenou ochĺanou
vodních děl.

Pro odstranění jaĘchkoliv pochybností tímto jménem CwI Smíchov Znovtl vyjadřuji naši
připravenost:

(a) v rámci výstavby našeho projekĺu plně respęktovat (budoucí) ochranná pásma k vodním
dílům/vodnímu zdroji, přičemž projekt Polyfunkčního centra Smíchov je navržen tak' aby
nedošlo k jakémukoliv ohĺoŽení vodních děl a potenciálního vodního zdroje,jak dokládají i tři
zpracované hydrogeologické posudĘ, které jsme již poskytli MHMP a Znovu je předkládáme
v příloze tohoto dopisu. Je symptomatické, žę vodní díla ani vodní zdroj dosud nejsou jakkoliv
chľáněna. Musíme zárovęřlzdűrazIit, že naše spoleěnost se stala zjevnou obětí vsituaci, kdy
sama a v dobré víře upozornila na existenci a zanedbanost vodních děl a navrhla řešení
umožňující jejich zachování a zajištění ochľany. Ve věci stanovení, rozsahu a podmínek
vyhĺášení ochĺanných pásem vodního zďroje navíc exisĘe věcná shoda mezi autoľizovanými
hydrogeologicĘmi posudky zpracovanými nejen pro CWI Smíchov, alę i pro DPP, a obě
strany i činí kĺoĘ k vyhlášení těchto ochľarmých pásem. Z hlediska ochľany vodního zdroje
tedy neexisĘe objektivní překáŽka k udělení ýimky ze stavební uzávéry. Pro úplnost
dodáváme, že jsme na vodoprávní úřad podali Žádost na stanovení ochľarmých pásem
v soulađu s požądavkem IPR;

(b) Ęvřešit otázku majetkoprávních vztahů k vodním dílům dohodou s městem a DPP. přiěemž
považuji za nutné zdűrazIit, že naše společnost se stala vlastníkęm 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 otázĘ, kdo je vlastníkem těchto děl. Je zárovęřl
prokázáno, Že i jednotlivé úřady města v rámci jejich kolaudace i vydání vodoprávního
povolení jednaly s majitelem pozemků jako s majitelem na nich umístěných vodních děl' což
dokládá' Že je jejich právní osud spjat s vlastnictvím pozemků. Tento stav však není
důsledkem aktivních kľoků ze strany CWI Smíchov, ale důsledkem pnvatizace části DPP
v devadesátých letech' kdy byl celý odštěpný závod DP IS METRO, včetně pozemků a
vodních děl vložen do nově zaldádané společnosti IDS Praha a.s. Není naším zájmem vést
spory o vlastnictví těchto děl. a proto -isme v létě navľhli městu a DPP uzavření dohody. na
ieiímž základě bv společnost CWI Smíchov s.r.o' bezplatně převedla část oozęmků v rozsahu
dohodnutého I nnhrcnnéhn násmq cnž hw werĺln lr ĺrwřešení rnaiefknnľáwníhn qnnnl nehnt'
e ŕ^|rt^ řĄcÍ| nnzemlzń hrr došlo k nřerrnr{r l1 nc ninh c nnŕi nimi llmíctěnúmi rrnáníĺni áílw
(primárně jímacími vrty) a navíc by byla smluvně zachycena spolupráce stran i ohledně
projektu Revitalizace Nádražní ulice. Naše nabídka dále platí, přičemž jsme připraveni o jejích

l vyjádření odboru úzęmnĺho ľozvoje Magistrátu hlavního města Prahy ('.MHMP") čj' MHMP l8'70390l20l'l ze dne
29.ll.2017, (2) vyjádření odboru strategických investic MHMP č.j. MHMP 176604212017 ze dne 8.l l.2017' (3) vyjádření
InstitutuplánováníarozvojehlavníhoměstaPrahy čj. l2835l17zedne22.ll.2017,odkazujícínavyjádřenitéhoŽinstitutu
ze dne 20'll.z0l7 včetně,.Aktualizace vyjádřeni čj' 8978/18 kvýjimce ze stavebnĺ uzávěry pľo záměr Revitalizace
NádraŽní ulice a přilehlých prostoľ" ze dne 6. srpna 20l8
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detailech kdykoliv jednat, jiŽ původní návrh byl kladně projednán i s odborem majetku
MHMP. Z našeho pohledu je ztsadru, aby po odpovědném a transparentním projednání a
zváŹeru všech okolností bylo Zę strany města rozhodnuto o odstranění či o udělení ýjinky ze
stavební uzávěry. Zároveřl bude stanovením ochľanných pásem zajištěna ochrana vodních děl
či potenciálního vodního zdroje a realizace našeho projektu by byla dále předmětem
standardních povolovacích ŕizęni v rámci žádosti o vydání územního rozhodnutí a
navazuj ícího stavebního povolení.

Naše společnost vyvinula jiŽ od počátku maximální úsilí za úěelem nalezení řešení současné
komplikované situace a po předchozi rozstůllé písemné komunikaci i osobních jednáních jsme
předloŽili městu v srpnu 20l8 oficiální písemnou nabídku na její vyřešení, na kterou jsme však dosud
neobdľŽeli odpověd'.

PodmínĘ naší nabídĘ jsou pľo město nadstandaľdní a rnýhodné, neboť její akceptace a realizaceby
umožnila vyrešit zdarma a deťľritivně spor ohledně vlastnictví předmětných vodních děl a zároveň by
byla zajištěna ochľana vodních děl, ať už se mohou do budoucna stát vodním zdrojem či nikoliv.
obdobně jsme nabídli možnost zíidit právo města si vyŽádat odkup ěásti našich pozemků potřebných
pro plánovanou ręvitalizaci Nádražní ulice za ceu stanovenou znaleckým posudkem dle pravidel
města.

Na druhou stranu jsme od města poŽadovali a nadále źádámę pouze o dvě ztftJadní věci - věasné
rozhodnutí o povolení vyjimky zę stavębní :uzávěry ve vztahu k našim pozemkům a projektu, a dále
upuštění od kľoků rea|izovaných protiprávním způsobem někteými odbory MHMP a DPP, přičemŽ
piotiprávnost těchto kroků nedávno potvrdilo i Ministerstvo zemědělství ČRjato ústřední vodoprávní
orgán. obdobně Ministerstvo zemědělství shledalo na zákJađě našeho podnětu, że tvrzęné vlastnictví
vodních děl společností DPP není ręlevantně doloŽeno a uloŽilo vodoprávnímu odboru MHMP, aby
DPP vyzvalo kpodání určovací żaloby. Týo kroĘ minimálně dokládají, Že aľgumentace DPP není
přesvěděivá, na rozdíI od argumentace a dokumentů předloŽených naší stranou. Existuje zde tedy
přinejmenším v'ýznamné riziko, že vlastníkem vodních děl je CWI Smíchov se všemi důsledĘ z toho
vyplývajícími.

ohledně stavební lzávéry a naší žádosti o povolení'yjirnky pak dle našeho názoru platí, Že Rada
jedná v přenesené působnosti dle stavebního zákona. Situace, kdy předchozí Rada o podané žádosti
téměř rok nerozhodla' př'estoŽe jsou jiŽ od prosince 2OI7 kdispozici souhlasná vyjádření všech odborů
a IPR k povolení Újirnky, zalĄádá dle našeho názoru stav nečinnosti ve smyslu $ 80 Spľávního řádu.

Ztohoto důvodu jsme byli nuceni se obrátit na Nejvyšší správní soud a na MMR se žádostí o
posĘrtnutí právní ochľany před nečinností. Navíc byla naše společnost prokazatelně Ze strany bývalé
Rady diskriminována, neboť pro stejné VRÚ bylo za zcela identiclcých podmínek bývalou Radou
několik výj imek povoleno2.

Náš projekt Polyfunkčního centra Smíchov je navržen tak, aby nedošlo kjakémukoliv ohrožení
vodních děl a potenciálního vodního zdroje,jak dokládají i tři zpracované hydrogeologické posudĘ,
kĺeľé jsme již posĘrtli MHMP. Musíme zárovęřl zdiraznit, Že naše společnost se stala rukojmím
situace' kdy sama a v dobré víře upozomila na existenci a zanedbanost vodních děl a navrhla řešení
umoŽňující jejich zachováru a zajištění ochľany. Ve věci stanovení, rozsahu a podmínek vyhlášení
ochľanných pásem vodního zdľoje navíc existuje věcná shoda mezi autoľizovanými
hydrogeologickými posudky zpracovanými nejen pľo CWI Smíchov, ale i pľo DPP, a obě stľany
i čĺní kľoky k vyhlášení těchto ochranných pásem. Z hlediska ochrany vodního zdľoje tedy
neexĺstuje objektivní překážka k udělení rrýjimky ze stavební uzávěry. Pro úplnost dodáváme, že
jsme na vodopľávní úřad podali žádost na stanovení ochranných pásem taĘ aby bylo mimo
jakoukoliv pochybnost potvľzeno, źe je i naším zájmem ľealizací Pľojektu jakkoliv neohrozit
předmětná vodní díla.

2 dne 17' ledna2017 pod bodem ó o udělení výjimky ztotożné stavební uzávěry pľo záměr '.Zlatý lihovať', dne 30. ledna
20l8 pod bodęm 7 o udělení výjimky z totoŽné stavební uzávěry pľo záměľ '.Smíchov Business Paĺk - DUR '
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Namísto ocenění našeho otevŤeného a vstřícného přístupu jsme se stali cílęm někteých nezákonných a
ohrožujících praktik Ze strany někteých představitelů MHMP a DPP, neboť naší aktivitou vyšel po 20
letech na světlo skutečný stav ,'ochrany" i vlastnictví vodních děl. obdobně nyní účelově uŹivaný
argument o tajném reŽimu těchto děl je prokazate|ně lžiý, neboť všechna rozhodnutí byĺa jiż od 90'
let 20 ' století vydána vždy v běžném režimu a j sou standardně přístupná. Neľrledě na skutečno st, te aż
do doby' kdy jsme otevřeli otázkl existence a ochľany vodních děl nikdo po dobu několika desetileté
nepľojevil sebęmenší snahu o jejich ochľanu ěi alespoň o zajištění řádné péěe o týo objekty.

Ve snaze tuto situaci vyřešit dohodou isme přesto dne 13. srpna 2018 městu uěinili oficiální písemnou
nabídku na Ęyřešení celé situace dohodou, jež:

a. umoŽní Praze a DPP realizaci projektu Revitalizace a rozšíření tělesa Nádražní ulicę
formou odkupu dotěené části pozemků za ceu stanovenou znalecĘm posudkem,

b. vyřeší majetkoprávní vzta|ry k jímacím vrtům formou práva Prahy rozhođnout, zda po
kolaudaci projektu Polyfunkěního centra Smíchov budou části pozemků, na nichž jsou
jímací vrty umístěny v rozsahu dohodnutého I. ochĺanného pásma, ze strany CWI
Smíchov bezplatně převedeny na Pľahu ěi na DPP, čímž bude definitivně vyřešena i
otázka vlastnictví vodních děl'

c. zajistibezplatný přístup k ochraně a údržbě vrtů do doby převodu části pozemků dle
bodu b.,

d' povede ke stanovení ochĺanných pásem vdohodnutém rozsahu kvođním
dílům/vodnímu zdroji a zajisti tak jejich ochÍanu,

e. umožní CWI Smíchov za standardních podmínek realizovat projekt v souladu s
územním plánem a stanoviskem IPR s celkovou HPP alespoř| 57.835 m2,

f. při dodrŽení zákonných postupů a lhůt umožní CWI Smíchov projekt rea|izovat a
MHMP v rámci povolovacích ŕizeru umoŽní dohlédnout na dodrŽení stanovených
ochĺanných pásem a zajistit ochľanu potenciálního zdroj e.

Rádi bychom se vyhnuli dlouholetým soudním a správním sporům ve věci a v situaci, kdy je namístě
věc vyřešit dohodou, avšak na druhou stranu jsme jiŽ učinili vše moŽné a myslitelné pro nalezení
dohody, avšak předchozí vedení města a DPP, respekÍive někteří jeho představitelé, nepľojevili
sebemenší zájem věc řešit a jednat o naší nabíđce či jiném způsobu vyřešení dané situace a namísto
toho zvolili cestu koordinované snahy o zaV'rýi skuteěného stavu šířením zjevných nepravd při
(zne)užití úředních postupů a odepírání zákonrlýchprźw, jenż naší společnosti náleŽí.

Pro informaci pak v příloze dopisu panu náměstkovi Hlaváčkovi předkládáme vybľané klíčové
dokumenty vztahujici se k historii této kauzy.

Velmi bychom uvítali, pokud by bylo možné se v této věci setkat a celou zá|eŽitost projednat. Jsme
přesvědčeni o tom, Že při odpovědném projednání cę|é zálężiÍosti a všech okolností budeme společně
schopni nalén' korektní a všestrarně ýhodné řešení.

Zároveň potwzujeme, že souhlasíme s tím, aby tento dopis a jeho přílohy byly zveřejněny dle Vašich
pravidel.

V případě Vašęho zájmu jsme připľaveni doplnit relevantní skutečnosti a informace.

S pozdravem,

lng. Radek Menšík, jednatel CWI Smíchov s.r.o

CWI Smíchov s.r.o.

Archeologickźĺ225611
155 00 Praha 5
IČ:03841626 @
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Zádost DPP ze dne 21. ledna. 20]7 o zrušení stavební uzávěrky adresované náměstkovi

Dolínkovi

Żódost MČ P5 ze dne 20. října '20I6 o zrušení stavební uzavěrtĺy adresovand nóměstkovi

DoIínkovi

Nabídka uzavření dohody CłTI Smíchov ze dne ]3. srpna 2018 + návrh trojstranné dohody

Podóní Cýv'I Smíchov ze dne 9. dubna 20]8 na odboľ ochrany přírody MHMP

Zápis z jednání na MHMP ze dne 2. května 2018, a reakce Cýv'I Smíchov na zópis z jednání

Dopisy Cłv'I Smíchov ze dne I9. března 20]8 adresované Mgr. Petře Kolínské, radní

odpovědné za územní ľomoj

Dopisy Cĺľ'I Smíchov ze dne I6. července 20]8 adresované Mgr. Petře Kolínské, radní

odpovědné za územní rozvoj

Dopisy CĺtI Smíchov ze dne 7.srpna 20]8 adresované Mgr' Petře Kolínské, radní odpovědné

za územní rozvoj

Dopisy CłV'I Smíchov ze dne 17. srpna 20]8 adresované Mgr. Petře Kolínské, radní

odpovědné za územní rozvoj

Dopisy CýĺlI Smíchov ną IPR ze dne 6. srpna 20I8 adresované Mgr. Bohóčovi

Dopisy CĺtI Smíchov na IPR ze dne I 7. srpna 20 I 8 adresované Mgn Boháčovi

Usnesení Minisťerstva zeměděIsní ze dne 8. října 20I8

Příkaz Ministerstva zemědělsní ze dne 8. října 20I8

Posudlry posuzující Pľojekt polyfunkčního centra Smíchov-Ekosystém z dubna 20]8

ČuÚ-ĺryiaaĺení k stavbě administrativní budovy Pľaha Smíchov z května 20]8

Posudlĺy posuzující Pľojekt polyfunkčního centra Smíchov - červenec 20]8

Posudky posuzující Projeh polyfunkčního centra Smíchov - říjen 2018

Žádost Cĺľ'I Smíchov na Stąnovení ochranných pásem ze dne 5. prosince 20l8

Vodní zdroje - říjen 2018 - Návľh ochranných pásem vodních zdrojů

Siĺuace - vodní zdroje - ochranná pásma Smíchov
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