CWI Smíchov s.r.o.
se sídlem ArcheologickźL Ż256l l
155 00 Praha 5

IČ: B8416Ż6
zapsána do obch. rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vloŹkaŻ38597

Magistľát hl.m.Pľahy
Yáżenápaní
Mgľ. Petľa Kolínská, náměstkyně pľimátoľky pro územníľozvoj a rĺzemní plán
Nám. F.Kafky l
I 10 0l Praha I

K čj. MHMP 104046Ż12018

Y

Praze, dne 16. července 20l8

Věc: Vviádření CWI Smíchov s.ľ.o. ohledně ľozhodnutí o novolení výiimkv z'e zńkazll stavební
činnosti ve vztahu k pozemkům v k. ú. Smíchov vlastněnÝm společnostíCWI Smíchov s.ľ.o.
Yáżená paní magistro,

opětovně se na Vás obľacím jménem společnosti CWI Smíchov s.r.o.' se sídlem Archeologická

Ż256ll,l55 00

Praha 5

-

Stodůlky, IČo: o:słt6Ż6, v souvislosti spovolením výjimky ze zákazu

stavební činnosti stanoveného vyhláškou č,. 33l1999 Sb. hl. m. Pľahy, o stavební uzávéŕe ve velkých

rozvojových ťlzemích hlavního města Pľahy, ve znění pozdějších novelizací ve vztahu k záměru
,,Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých pľostor", jež se

ýká mj. i

pozemků parc. č. 65911,659ĺ2,

659ĺ3,66011,660lŻ,66l,66Żll,66ŻlŻ,66213,66Ż14,664,66813,668ĺ4,66815,66911,669lŻ,66913,
669/4, vše v k.ú. Smíchov, vlastněných našíspolečností.

Potvrzuji přijetí Vašeho dopisu ze dne 28. června 20l8' Po jeho detailním prostudování však povaŽuji
za nutné na skutečnostiv něm uvedené jménem CWI Smíchov S.r.o. reagovat a uvést některé z nich na

pravou míru.

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost (dále jako ,'DPP") pożáda| po dohodě
s Městskou částíPraha 5 o odstranění stavební uzávěry v uvedené lokalitě v rámci plánu na rozšíření

tělesa NádľaŽní ulice. Naše společnost se k této iniciativě připojila bezprostředně poté, co se stala
vlastníkem pozemků naby!ých od IDS Praha a.s. a od té doby na tomto projektu intenzivně pracuje ve

spolupráci s DPP. Skutečnost, że žádost o výjimku podal odbor stľategických investic MHMP nic

nemění na skutečnosti, že CWI Smíchov S.r.o. na tomto procesu a podané žádosti ýznamně
paľticipuje.

CWI Smíchov s.r.o.

Současná situace' kdy byla po více neŽ dvouletém projednźtvánía konzultacích vedených naší
společnostíve spolupráci s DPP získána koncem roku 20l7 souhlasná vyjádření všech dotčených
orgánů a institucí, a přesto dosud nedošlo k vydání rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební
uzźwěry, je

jiŹ

nadále neúnosná, neboť zásadním způsobem poškozuje oprávněné zájmy naší

spoleěnosti' jakoż i zájmy dalšíchdotčených subjektů a především znemoŽňuje pľovedenídlouhodobě
potřebné

a

nezbytné ľevitalizacę a ľozvoje této zanedbané části Prahy, včetně revitalizace prostoru

NádraŽní uIice.

Samotná stavební uzávéraje a má vŹdy

býjen

dočasným opatřením, kteľéby mělo byt v platnosti

pouze po dobu, kdy tľvajíjasněod počátku specifikované důvody projejí zŤízenía předem stanovenou
dobu.

Skutečnost, že$o důvody pominuly' potvľzují i obdržená kladná vyjádření všech dotčených subjektů

a orgánů. odkazujeme zároveťl na skuteěnost, že v související a v zźsadéidentické situaci rozhodl
Nejvyššísprávní soud ČRve vztahu ktéžeStavební uzávěŕe rozhodnutím

Żl. ínora2012,kde

mj. konstatoval dlouhodobou bezradnost

MHMP jak

Sp. Zn.

4 Ao8/ŻO|l

ze dne

s územímnaložit a stavební

uzávěru v napadeném ľozsahu zrušil, neboť nečinnost MHMP nemůže jít ktíti vlastníkůpozemků,

kteří jsou touto nečinnostínegativné zasażęni na svých pľávech. Tento závér je zcela relevantní i
v našísituaci. Za zarźžejícía zásadní pak považujeme skuteěnost' že rada hl. města Pľahy za identické
situace ľozhodla o odstranění stavební uzávěry pro projekt

2018 pro projekt

',Smíchov

Business Park

-

Zlaý lihovar

a.s. a naposledy dne 30. ledna

DUR". S ohledem na získání všech potřebných souhlasů

se lze jen obtíŽně ubľánit podezření z diskľiminačníhopostupu.

Ve vztahu

ýkajícíchse ,,nevyjasněných vlastnických
vztahü k jímacímvľtům a významnému vodnímu dílu v podzemí", pak považujeme za zásadní
k Vašim tvľzením ohledně našeho záměru

upozornit na následuj ící.

JímacívĘ byly zanedbtxány a neřešeny zjevně po dobu několika desetiletí, přičemžlze jen
podotknout' že vodní dílo i souvisejícíjímacívrty pocházejí z minulého tisíciletía proto byl
nepochybně

již dostatek

času jak k vyřešení majetkové situace, tak k rozhodnutí ohledně potenciální

nutnosti ochľany vodního zdroje. Dosud se však ze stľany odpovědných orgánů nic nestalo. Ve
skutečnosti celá otázka existence
otevřena a

ijejí řešení iniciováno

i

možnéochrany gravitačníhopřivaděče a jímacíchvrtů byla

z našístrany po nabyí pozemků a provedeno na naše náklady, jak

jsme detailně vysvětlili a doložili v dopise ze dne 19. března 20l8, jejž jsme adresovali i Vám.
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CWI Smíchov s.ľ.o.

Jako noví majitelé pozemků i na nich umístěných jímacíchvľtůjsme opakovaně nabízeli městu
převedení jímacíchvrtů do vlastnictví města ďnebo zŕízeníochľanných pásem, nacoŹ však MHMP

pľostřednictvím Vámi vedeného odboru nikdy nereagoval. Výsledkem dlouhodobé nečinnosti města a
ignoľování jak Žádosti o odstľanění stavební uzávěry, tak otázky vyřešení ochrany jímacíchvrtů' je

stav, kdy

je

potenciálně ohroŽeno zachování

a zajištění významného zálożního zdroje vody pro

PraŹany ahrozí tak vznik bezprecedentní škody ve výši dosahujícíaž' l,5 miliardy Kč.

Zcela z našíiniciativy a v legitimní snaze zrealizovat na pozemcích Pľojekt polyfunkčního centra
Smíchov jsme vynaloŹili rozsź"ŕ.léúsilíi za účelemzmapování umístění a Stavu jímacích vľtůna
pozemcích, zaangaŹovali jsme na vlastní náklady experty za úěelem zjištěnísoučasnéhostavu a
zajištění ochrany vľtůi v rámci realizace našeho projektu a jednali se všemi zúěastněnými subjekty,
které o to projevily zájem.

V ľámci jednání s DPP

a Magistrátem hlavního města Pľahy jsme dokonce

navrhli uzavření Tľojstľannédohody, která by na stľaně jedné umožnila CWI Smíchov rea|izovat
pľojekt na pozemcích a záľoveň by na stľaně dľuhé zajistila pro město, DPP a především pro oběany

definitivní vyřešení vlastnických vztahů k vľtůma jejich ochranu formou zÍízeníadekvátního
ochranného pásma, revitalizaci NádraŽní ulice, a to vše za minimáIních veřejných nákladů. Naše
ochota věc vyřešit smírně a bez pożadavku na úlrľaduceny vrtů a souvisejících pozemků je však
časově ohraničena' Faktickyjediným poŽadavkem za naši stľanuje dodržování zákonných pľavidel a
lhůt ze strany městských orgánů' včetně odstranění stavební uzávěry, pro kteľou jiŹdávno neexistují

zákonné důvody. Pokud však nebudeme schopni nalén' shodu nad navľŽenou dohodou či jiným
ekvivalentním řešení nejpozději do

3l .

sľpna 20l 8, naše nabídka pozbude platnosti. Následně budeme

nuceni se soudně domáhat zrušení uzávěry a zároveťl se začneme chovat jako jasný a definitivní
vlastník pozemků a na nich se nacházejících vodních děl.
Pro úplnost dodáváme, te nź,ľrhtrojstranné dohody je v souěasné době připomínkován ze stľany DPP
a

MHMP

Za

a tímto jej oficiálně předáváme i Vám v příloze tohoto dopisu.

dané situace jsme v ľámci povinnosti výkonu řádné péčepři ŕízeninašíspolečnosti povinni

upozornit Magistľát hlavního města Pľaha a Vás jako představitelku odpovědnou za oblast
územního ľozvoje na stav' kdy přetrvávající nečinnost jen dále pľohlubuje škody a pľodlužuje

nezákonným způsobem dobu, kdy není možnédotčenou smíchovskou lokalitu ľevitalizovat a
započíts realizací našeho projektu. Jsme přesvědčeni o tom, že neexistuje žádný zákonný důvod

pľo udľžovánístavebni

vńvěry'vRÚ

Smíchov jih", což potvľdila i všechna získaná vyjádření

a/nebo souhlasy všech dotčených subjektů a úřadů.Nemůžeme již nadále mlčky akceptovat stav,

kdy pouze z důvodu dlouhodobé nečinnosti a pasiviĘ MHMP v oblasti územního ľozvoje není

-

CWI Smíchov s.r.o.
možnérealizovat pľojekt odsouhlasený všemi subjekĘ a úřady a zce|a jednoznačně vedoucí
k revitalizaci

a zkvalitnění daného územía

vyzyváme Vás pľoto ke zjeđnánínepľodlené

nápľavy'

V současnosti, kdy Praha zjevně tľpíabsolutním nedostatkem nové bytové výstavby a zároveřl
revitalizace dotčeného űzemí představuje zásadní předpoklad pro dalšírozvoj Smíchova,
neěinnost skuteěně obtíżnépochopit. Z pohledu CWI Smíchov s.r.o.

je pak

je

tuto

pokraěování této

nečinnosti neořiiatelné- neboť vede ke vzniku dalšícha rozsáhleiších škod a ide o oroiev nezákonného
íne)iednání ze stranv MHMP

Yyzyváme Vás proto s odkazem na vše výše uvedené k urychlenému projednání a ľozhodnutíohledně
udělení výjimky zę stavební uztxéry. Vpřípadě, żetato zźięŽitost nebude uspokojivě a vsouladu se
zákonem vyřešena nejpozději do

3l.

sľpna

20l8, budeme nuceni celouzáleźitost řešit soudní cestou.

Zároveřl pak marným uplynutím této lhůty zaniká naše nabídka řešit věc cestou hojstranné dohody a
budeme se následně chovat jako oprávněný a suverénnívlastník pozemků

ina nich

se nacházejících

vodních děl.
Jak jsme jiŽ dlouhodobě prokázali, vżdy dáváme přednost kooperaci a koordinovanému postupu

Se

všemi zúčastněnýmisubjekty a institucemi. V daném případě jsme však jiŽ vyčerpali všechny
moŽnostijak věc vyřešit standardní cestou a navrlrli městu řešení řešícívšechny otevřené záleŹitosti, a

to včetně návrhu

trojstranné dohody,

jež umožňtlje vyřešení celé situace na stľaně města

za

minimálních nákladů. Tento mimořádný krok pak činímeproto, Že jsme skutečně od roku 20l5
vyčerpali již všechny standaľdní moŽnosti a přes získánívšech souhlasů a jednoznač,né potvrzení, że

důvody pro trvání stavební uzávěry pominuly, MHMP nadále zűstávtł neěinný. Neěinnost pak
způsobuje našíspolečnosti závaŹné škody a znemoŽňrrje nám realizovat legitimní pľojekt na našich

pozemcích a v důsledku pak ohroŽuje i zájmy hlavního města Prahy a jeho občanůa műŹe vyústit
v mnohamilionové škody'
S pozdravem,

CWI Smíchov s.r.o.
Aľcheologická2256ll
155 00 Praha 5

IČ: 0384ló26

Ing. Radek Menšík' jednatelCWI Smíchov s.ľ.o.
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příloha - Návrh trojstranné dohody

@

CWI Smíchov s.r.o.

Na vědomí:
Adľiana Krnáčová, primátoľka hlavního města Pľahy
Prof. Ing. Eva Kyslingerová, CSc' náměstkyně primátorky

adriana. krnacova@praha.eu

Daniel Hodek

dan ie l.hodek@praha.eu

Ing. Mgr. Irena Ropková
Ing' Karel Grabein Pľocházka

kare

Petr Dolínek,náměstek primátoľĘ pro dopravu' sport a volný čas

eva.kisl ingerova@praha.eu

petr.dolinek@praha.eu

irena.ropkova@praha. eu
l.

grabein.prochazka@praha.eu

Bc. Liboľ Hadrava
Ing.Radek Lacko

radek.lacko@pľaha'eu

Jan

ian.wol@praha.eu

Wolf

l

RNDr. Jana Plamínková

i

Ing.

i

Jiří Haramul

ibor.hadľava@pľaha. eu

ana.plaminkova@praha.eu
iri.haramul@praha.eu

