
Máte stále zájem o projekt Polyfunkčního centra Smíchov v oblasti Nádražní ulice 
Smíchovského nádraží?

Odpověď:   Ano,  máme  o  realizaci  projektu  Polyfunkčního  centra  Smíchov  zájem.  Jsme

přesvědčeni, že jde o kvalitní projekt, jenž ve svém výsledku může výrazně pomoci k revitalizaci

a rozvoji   lokality v Nádražní ulici.  Námi připravený projekt je v souladu s územním plánem i

všemi specifickými požadavky, včetně ochrany vodních děl umístěných na a pod našimi pozemky

i  potenciálního vodního zdroje.  Projekt  byl  již  před více  než rokem kladně posouzen všemi

odpovědnými orgány.

Budete i po zamítavém stanovisku Rady hl. m. (ze dne 18. září 2018) znovu usilovat o 
udělení výjimky a odstranění stavební uzávěry „VRÚ Smíchov jih“?

Odpověď: Jsme přesvědčeni, že pro existenci stavební uzávěry neexistuje žádný legitimní věcný
důvod.  Společnost  CWI  splnila  veškeré  podmínky  pro  udělení  výjimky  stejně  jako  ostatní
developeři v dané lokalitě. Na rozdíl od projektů „Zlatý lihovar“ a „Smíchov Business Park“, které
prošly stejným procesem a předložily analogické podklady jako CWI  a 17.1 resp. 30.1. 2018
výjimku usnesením RHMP obdrželi,  byly na naší  společnost kladeny stále nové, vzájemně si
odporující a měnící se požadavky. Tento postup nás vedl k přesvědčení, že se zejména ze strany
Dopravního  podniku  hl.m.Prahy  (DPP)  jedná o  systematickou snahu zakrýt  tímto  postupem
vlastní nečinnost a chyby ve vztahu ke zdroji technologické vody ochranného systému metra.
Celý problém začal  ve chvíli,  kdy naše společnost začala provádět vytýčení  jímacích vrtů na
svých pozemcích (s cílem ochránit  je) a požádala DPP o  předložení pasportizace k těmto dílům.
Do té doby DPP neprojevoval o jímací vrty žádný zájem a nacházely se v žalostném stavu. Máme
k  dispozici  rozsáhlou  fotodokumentaci,  která  svědčí  jednoznačně  o  tom,  že  odpovědní
pracovníci DPP za celou dobu existence tohoto jímacího objektu nemohli na místě buď vůbec
být, nebo jim byl osud tohoto zařízení lhostejný. 

Naše  společnost  opakovaně  nabídla  hl.m.Praze  vyřešení  problému jímacích  objektů  formou
bezúplatného převodu včetně pozemků tvořících budoucí ochranné pásmo 1. stupně tohoto
zdroje.  Jedinou  naší  podmínkou  bylo  udělení  výjimky  ze  stavební  uzávěry  za  obdobných
podmínek,  za  jakých  byla  udělena  ostatním  developerům  v  tomto  území.  Z  nám
nepochopitelných důvodů k dohodě s minulou politickou reprezentací nedošlo. Věříme, že se
nová Rada hl.m. Prahy, i vzhledem ke svým prioritám v oblasti rozvoje zanedbaných lokalit a
odstraňování nesmyslných a překonaných administrativních bariér bytové výstavby, postaví k
tomuto  problému  racionálně  a  nabídku  bezúplatného  převodu  pozemků  na  město  bude
akceptovat. Tím bude odstraněna překážka, která sice se stavební uzávěrou nikterak nesouvisí,
ale chápeme, že z pohledu města je důležitá a chceme proto městu vyjít vstříc. Udělení výjimky
ze stavební uzávěry nebude tím pádem nic stát v cestě.



Širší argumentace k této otázce) :

Stavební uzávěra byla vyhlášena vyhláškou hlavního města Prahy č.  33/1999 Sb. právních předpisů hl.  m. Prahy, o

stavební uzávěře pro velká rozvojová území, přičemž vyhláškou hlavního města Prahy č. 22/2002 Sb. bylo pod stavební

uzávěru zahrnuto i VRÚ „Smíchov-jih|Praha 5| Hlubočepy – Smíchov.

Uzávěra byla vyhlášena jako mimořádné a dočasné opatření, a to „do doby schválení podrobnější územní plánovací

dokumentace nebo pořízení a projednání územně plánovacího podkladu pro celý rozsah velkého rozvojového území

nebo jeho ucelenou část.“ Od roku 2002 dosud nebyla Praha schopna účelu stavební uzávěry dostát. Pro další existenci

stavební  uzávěry  neexistuje  žádný  právní  ani  věcný  důvod.  Pro  lepší  pochopení  celé  problematiky  doporučujeme

prostudovat  publikovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu 4 Ao 8/2011-69 ze dne 21.  února 2012,  jenž  zrušil

identickou  stavební  uzávěru  ve  vztahu  k VRÚ  Kbely.  Závěry  soudu  uvedené  v rozsudku  jsou  plně  a  bez  výjimky

aplikovatelné pro VRÚ Smíchov-jih i pro další území pod uzávěrou. Rozsudek pro informaci předkládáme v příloze.

V našem případě je  navíc  třeba zdůraznit,  že pro  zrušení  uzávěry  nebo udělení  výjimky z ní  jsou splněny všechny

důvody. V souladu s dosavadní praxí Magistrátu a Rady HMP při udělování výjimek jsme po několikaletém projednávání

projektu získali kladná vyjádření všech orgánů, která byla a jsou ze strany Rady standardně vyžadována, a to:

a.vyjádření Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy č.j. MHMP 1870390/2017 ze

dne 29.11.2017,

b.vyjádření Odboru strategických investic MHMP č.j.  MHMP 1766042/2017 ze dne 8.11.2017,

c.vyjádření  Institutu  plánování  a  rozvoje hlavního  města  Prahy  č.j.  12835/17  ze  dne  22.11.2017

odkazující taktéž na vyjádření téhož institutu ze dne 20.11.2017,

přičemž všechna stanoviska dotčených orgánů vyjádřila souhlas s     udělením výjimky ze stavební uzávěry  . 

     

Navíc za zcela identické situace (existence stejných souhlasných vyjádření) Rada HMP udělila výjimku ze stavební 

uzávěry projektům ve stejném VRÚ, a to:

 

a.       dne 17. ledna 2017 pod bodem 6 o udělení výjimky z totožné stavební uzávěry pro záměr „Zlatý lihovar“,

b.      dne 30. ledna 2018 pod bodem 7 o udělení výjimky z totožné stavební uzávěry pro záměr „Smíchov Business Park 

– DUR“.

 

V odpovědi na Vaši otázku tedy potvrzujeme, že budeme nadále usilovat o zrušení uzávěry či povolení výjimky, která by

nám umožnila Projekt realizovat. Věříme, že nová politická reprezentace bude nakloněna rozvoji dosud velmi 

zanedbaných lokalit pod stávající uzávěrou. Navíc je třeba zdůraznit, že samotné odstranění uzávěry jakkoliv neomezuje

práva a možnosti Prahy ovlivnit a zajistit soulad Projektu s územním plánem a dalšími legitimními požadavky, včetně 

ochrany vodních děl, neboť bude nutné absolvovat standardní územní řízení i řízení o vydání stavebního povolení. A jak

výše vysvětleno, pro další existenci uzávěry neexistuje žádný legitimní důvod. 



Dopravní podnik hl. m. Prahy si zpracoval posudek od znalce Martina Jakoubka, který 
doporučil rozšířit a zpřísnit ochranné pásmo kolem vodního díla s ohledem na to, že daný 
vodní zdroj by do budoucna mohl sloužit pro nouzové zásobování pitnou vodou. 
„Provedení plánované realizace administrativní budovy v jímacím prostoru Smíchov je 
možné pouze v omezeném rozsahu.“ Jak hodnotí závěry znalce Jakoubka?

Odpověď: V tomto okamžiku se nemůže jednat o rozšíření či zpřísnění ochranných pásem z toho

prostého důvodu, že nejsou žádná vyhlášena. Už tento fakt svědčí o přístupu DPP k tomuto

problému.  Naopak  naše  společnost  si  nechala  vypracovat  hydrogeologické  posudky  od

autorizovaných společností v oboru hydrogeologie a ochrana vodních zdrojů a na jejich základě

vznikl návrh ochranného pásma 1. a 2. stupně zdroje technologické vody ochranného systému

metra s výhledovou možností nouzového zásobování obyvatelstva. Opět na náklady společnosti

CWI. Náš návrh stavby je zcela v souladu s podmínkami ochranných pásem a jeho realizace

nemůže ohrozit tento vodní zdroj. To ostatně potvrdil ČHMÚ ve svém vyjádření. 

Širší argumentace k této otázce:

Vaše otázka je založena na nesprávném východisku. O rozšíření ochranného pásma a zpřísnění ochrany nelze mluvit za
situace, kdy v současnosti žádné ochranné pásmo neexistuje. Předmětná vodní díla byla definitivně kolaudována v roce
1995.  Po celou dobu jejich existence nikdo o nutnosti jejich ochrany nemluvil,  ani  nebyla zřízena žádná ochranná
pásma.  Pan Jakoubek není  znalcem v oboru hydrogeologie a  jeho působení  v dané věci  považujeme za účelové a
kontroverzní. Jeho tvrzení na květnovém jednání na MHMP byla natolik zavádějící a nepravdivá, že jsme byli nuceni se
vůči nim písemně ohradit a uvést na pravou míru. S ohledem na složitost problematiky a komplikovaný vývoj proto pro
přesnost znovu uvádíme rozsáhlejší odpověď, založenou na faktech ověřitelných z veřejných zdrojů.  

 

CWI Smíchov s.r.o. se stala vlastníkem souboru pozemků na Smíchově (jehož součástí jsou i jímací vrty) na podzim roku

2015.  V rámci  přípravy  projektu  Polyfunkčního centra  Smíchov  jsme zahájili  již  na  podzim roku 2015  přípravné a

průzkumné práce související se zachováním vodního zdroje pro technické centrum za účelem chlazení a úpravy vody. 

Impulsem pro tyto kroky bylo zjištění přítomnosti jímacích vrtů na pozemcích, přičemž tyto vrty byly a nadále jsou

v současné době neudržované a nemají ani stanovena žádná ochranná pásma.

 

Jak dokládá stav jímacích vrtů v době nabytí pozemků,  o  toto dílo  se nikdo adekvátně nestaral  po dobu několika

desetiletí. Vrty byly ve zcela zanedbaném stavu, nezamčené, některé byly zabetonovány, nebyly ani zaměřeny apod.

Žádný z kompetentních  uživatelů  či  úřadů se  o tuto  záležitost  dlouhodobě nestaral.  V případě Vašeho zájmu Vám

můžeme umožnit návštěvu na pozemcích za účelem ověření zde uváděných skutečností.     

 

Ve snaze postupovat korektně a při vědomí potenciálního významu vodních děl jsme se z vlastní iniciativy a na vlastní

náklady obrátili v listopadu 2015 na Metroprojekt a.s. (zpracovatel projektové dokumentace původního díla), tak i na

ostatní důležité úřady a instituce (Městská část Praha 5, IPR, MHMP, DPHMP, Odbor krizového řízení MHMP). Následně

jsme dne 9. ledna 2016 požádali DPP o poskytnutí či provedení pasportizace vnitřních částí gravitačního přivaděče a



jímacích vrtů na Pozemcích, přičemž DPP nám prostřednictvím generálního ředitele sdělil, že probíhají přípravné práce

na pasportizaci s tím, že její dokončení se očekává v červnu 2017. Dosud nám však tato pasportizace nebyla oficiálně

předána.   

 

K řešení  problematiky  jsme  přizvali  odborné  autorizované  společnosti Ekosystem,  spol.  s  r.o.   a  4G  Consite.  Po

provedení  13  průzkumných  vrtů  a  celkové  analýze  situace  na  Pozemcích  byla  zpracována  závěrečná  zpráva

„Hydrologické  posouzení  vlivu založení  projektovaného souboru na  odběr  pozemních  vod“ v dubnu 2016,  přičemž

podkladem pro tuto zprávu byl mj. dokument ZTC 3- jímací vrty přivaděče, vytvořený pro Metroprojekt v roce 2007 mj.

Ing.  Jakoubkem.  Poté,  co  byla  tato  studie  představena  a  podrobena  připomínkovým  řízením  v rámci  společných

jednáních  na  DPP a  odboru  krizového řízení  MHMP v září  a  říjnu 2016,  vypracovala  společnost  Metroprojekt  a.s.

v prosinci 2016 souhrnnou technickou zprávu o zastavitelnosti území v  oblasti, kde formuloval podmínky pro možnou

výstavbu. Z iniciativy CWI Smíchov s.r.o. byl  následně vypracován autorizovanou společností Ekosystem, spol. s r.o.

„Návrh ochranných pásem jímacích vrtů vodovodního přivaděče pro ZTC 3“, jenž plně respektuje podmínky stanovené

Metropojekt. Tento návrh byl již v květnu 2017 elektronicky předán DPP. 

 

Všechny  výše  zmíněné  posudky,  průzkumy  a  doporučení,  jejichž  zpracování  bylo  z převážné  části iniciováno  naší

společností a zadáno u nezávislých odborných autorizovaných společností  byly následně zapracovány a zohledněny do

výsledného návrhu Polyfunkčního centra Nový Smíchov a to zejména s ohledem na existenci zdroje vody pro technické

centrum.

Tvrzení o existenci potenciálního strategického vodního zdroje se objevilo až poté, co CWI Smíchov nabyla předmětné
pozemky. Zmínku o tomto potenciálním zdroji nenaleznete ani v žádném ze strategických dokumentů a plánů hlavního
města Prahy, ani  v evidenci  České geologické služby ani  v plánech vodohospodářských společností. I  skutečnost,  že
dosud neexistuje žádný způsob ochrany „vodního zdroje“ je dle našeho názoru výmluvný.   

Ochranu vodních děl  a  existenci  potenciálního vodního zdroje nikdo odpovědný neřešil  po dobu přinejmenším od
kolaudace vodních děl v roce 1995. Pravděpodobně právě skutečnost, že jsme, z vlastní iniciativy a na vlastní náklady,
začali tuto záležitost na podzim roku 2015 řešit, se v důsledku paradoxně obrátila proti CWI Smíchov, neboť naše snaha
věc vyřešit standardním úředním a zákonným postupem obnažila stav, kdy se o vodní díla ani fakticky ani právně nikdo
nestaral.

 

Našim zájmem je realizovat náš projekt na našich pozemcích, avšak od počátku jasně deklarujeme a postupujeme tak,

aby nedošlo k sebemenšímu ohrožení vodních děl, a to ať už budou do budoucna prohlášena vodním zdrojem či nikoliv.

Posouzení  proveditelnosti našeho  projektu  a  zajištění  ochrany  vodních  děl  bylo  předmětem  třech  nezávislých

hydrogeologických posouzení, přičemž všechny tři dospěly ke kladnému závěru, že navržené technologické řešení vodní

díla i potenciální vodní zdroj neohrozí, může naopak oproti současnému stavu přispět ke zlepšení ochrany a zpevnění

svrchního krytu.  I z tohoto důvodu jsme v současnosti připraveni sami iniciovat řízení o stanovení ochranných pásem

vodních děl/vodního zdroje.   

 

Deklarujete,  mimo  jiné  dle  kolaudačního  rozhodnutí  z  roku  1995,  že  jímací  vrty  pod
předmětnými pozemky patří Vaší společnosti. Dopravní podnik však v dopise ředitele M.
Gillara v dopise MHMP (30. 4. 2018) říká, že vodní dílo je ve vlastnictví DPP. „Dopravní
podnik, originální vlastník vodního díla, nikdy nepřevedl své vlastnické právo k vodnímu
dílu na jinou osobu a k jeho zcizení nemohlo dojít ani v důsledku převodu pozemků v



lokalitě k. ú. Smíchov, jelikož vodní dílo není součástí žádného pozemku, ale samostatnou
podzemní  stavbou,“  stojí  ve  vyjádření  ředitele  Gillara.  Jak  toto stanovisko  hodnotíte?
Nadále trváte na tom, že jímací vrty patří Vaší společnosti?

Odpověď:  Jsme přesvědčeni o tom, že CWI Smíchov se nabytím pozemků stala i vlastníkem na nich a pod nimi umístěných

vodních děl, neboť jejich prokázaným dosavadním vlastníkem byl předchozí vlastník pozemků. Tuto skutečnost dokládají i

všechny relevantní dokumenty (kolaudační rozhodnutí, rozhodnut o odběru technické vody, studie, jež byly vždy vydány

vlastníkovi pozemků) i původní rozhodnutí, kdy při založení společnosti IDS Praha a.s. (dříve Inženýring dopravních staveb

a.s.) DPP jako jediný zakladatel v únoru 1994 vložil do základního kapitálu celý tehdejší podnik DP IS MHD, a to včetně

pozemků a technologií.   Od té doby svědčí nepřetržitá řada úředních a oficiálních dokumentů závěru, že vlastníkem byl

vždy vlastník pozemků a nikoliv DPP. DPP přes několik výzev žádný dokument či argument, proč by vodní díla měla být jeho

vlastnictvím,  nepředložil.   I  Ministerstvo  zemědělství  ČR  jako  ústřední  orgán  státní  správy  v oblasti vodohospodářské

správy uložilo svým příkazem ze dne 8. října 2018 odboru ochrany prostředí MHMP, aby v řízení o pasportizaci vodních děl

vyzval  DPP k podání  určovací  žaloby o vlastnictví  vodních děl,  neboť argumentaci   DPP ohledně tvrzeného vlastnictví

vodních děl neshledal přesvědčivou.

Širší argumentace k této otázce:

Za nejpodstatnější však považujeme, že jsme jak DPP, tak MHMP dne 13. srpna 2018 po řadě proběhnuvších jednání 

předložili oficiální závaznou nabídku na uzavření trojstranné dohody s platností do konce října 2018, jež by mj.:

a.       vyřešila  majetkoprávní  vztahy  k jímacím  vrtům  formou  práva  Prahy  rozhodnout,  zda  po  kolaudaci  projektu
Polyfunkčního centra Smíchov budou části pozemků,  na nichž  jsou jímací  vrty umístěny v  rozsahu dohodnutého I.
ochranného pásma, ze strany CWI Smíchov bezplatně převedeny na Prahu či na DPP, čímž by byla definitivně vyřešena i
sporná otázka vlastnictví vodních děl,

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

c.       vedla ke stanovení ochranných pásem v dohodnutém rozsahu k vodním dílům/vodnímu zdroji,

d.      vedla ke zrušení stavební uzávěry nebo udělení výjimky z ní,

e.      umožnila Praze a DPP realizaci projektu revitalizace a rozšíření tělesa Nádražní ulice formou odkupu dotčené části
pozemků vlastněných CWI Smíchov za cenu stanovenou znaleckým posudkem,

f.        umožnila CWI Smíchov za standardních podmínek realizovat projekt s celkovou HPP alespoň 57.835 m2, a to při
dodržení zákonných postupů a lhůt umožní CWI Smíchov projekt realizovat a MHMP v rámci povolovacích řízení umožní
dohlédnout na dodržení stanovených ochranných pásem a zajistit ochranu potenciálního zdroje.

Zástupci vedení MČ Praha 5 navrhují vykoupit předmětné pozemky od Vaší společnosti. Je
tento scénář ve hře?

Odpověď: Žádná nabídka ze strany MČ Prahy 5 na odkup předmětných pozemků nám nebyla
nikdy doručena. Jak jsme popsali výše, jsme připraveni pozemky ochranného pásma 1. stupně
převést  na  město  bezplatně  na  smluvním  základě,  pokud  bude  postupováno  vůči  naší
společnosti stejně, jako bylo postupováno v případě ostatních developerů v lokalitě.



Kdo stojí za společností CITY WEST INVESTORS LTD., která vlastní společnost CITY WEST 
INVESTORS s.r.o., jež patří 45 procent akcií společnosti CWI Smíchov? Jakou roli, 
respektive kolik procent ve společnosti CWI Smíchov vlastní pan Martin Roman? 

Odpověď:  Majoritním vlastníkem CWI Smíchov a celé skupiny CWI je Ing. Radek Menšík.  Pan
Roman  je  dlouhodobým  partnerem  na  několika  realitních  projektech  skupiny  CWI,  avšak
v současnosti se na projektu CWI Smíchov nepodílí.   


	Vaše otázka je založena na nesprávném východisku. O rozšíření ochranného pásma a zpřísnění ochrany nelze mluvit za situace, kdy v současnosti žádné ochranné pásmo neexistuje. Předmětná vodní díla byla definitivně kolaudována v roce 1995. Po celou dobu jejich existence nikdo o nutnosti jejich ochrany nemluvil, ani nebyla zřízena žádná ochranná pásma.  Pan Jakoubek není znalcem v oboru hydrogeologie a jeho působení v dané věci považujeme za účelové a kontroverzní. Jeho tvrzení na květnovém jednání na MHMP byla natolik zavádějící a nepravdivá, že jsme byli nuceni se vůči nim písemně ohradit a uvést na pravou míru. S ohledem na složitost problematiky a komplikovaný vývoj proto pro přesnost znovu uvádíme rozsáhlejší odpověď, založenou na faktech ověřitelných z veřejných zdrojů.  
	Tvrzení o existenci potenciálního strategického vodního zdroje se objevilo až poté, co CWI Smíchov nabyla předmětné pozemky. Zmínku o tomto potenciálním zdroji nenaleznete ani v žádném ze strategických dokumentů a plánů hlavního města Prahy, ani v evidenci České geologické služby ani v plánech vodohospodářských společností. I skutečnost, že dosud neexistuje žádný způsob ochrany „vodního zdroje“ je dle našeho názoru výmluvný.   
	Ochranu vodních děl a existenci potenciálního vodního zdroje nikdo odpovědný neřešil po dobu přinejmenším od kolaudace vodních děl v roce 1995. Pravděpodobně právě skutečnost, že jsme, z vlastní iniciativy a na vlastní náklady, začali tuto záležitost na podzim roku 2015 řešit, se v důsledku paradoxně obrátila proti CWI Smíchov, neboť naše snaha věc vyřešit standardním úředním a zákonným postupem obnažila stav, kdy se o vodní díla ani fakticky ani právně nikdo nestaral.
	a.       vyřešila majetkoprávní vztahy k jímacím vrtům formou práva Prahy rozhodnout, zda po kolaudaci projektu Polyfunkčního centra Smíchov budou části pozemků, na nichž jsou jímací vrty umístěny v rozsahu dohodnutého I. ochranného pásma, ze strany CWI Smíchov bezplatně převedeny na Prahu či na DPP, čímž by byla definitivně vyřešena i sporná otázka vlastnictví vodních děl,
	b.      zajistila bezplatný přístup k ochraně a údržbě vrtů do doby převodu části pozemků dle bodu b.,
	c.       vedla ke stanovení ochranných pásem v dohodnutém rozsahu k vodním dílům/vodnímu zdroji,
	d.      vedla ke zrušení stavební uzávěry nebo udělení výjimky z ní,
	e.      umožnila Praze a DPP realizaci projektu revitalizace a rozšíření tělesa Nádražní ulice formou odkupu dotčené části pozemků vlastněných CWI Smíchov za cenu stanovenou znaleckým posudkem,
	f.        umožnila CWI Smíchov za standardních podmínek realizovat projekt s celkovou HPP alespoň 57.835 m2, a to při dodržení zákonných postupů a lhůt umožní CWI Smíchov projekt realizovat a MHMP v rámci povolovacích řízení umožní dohlédnout na dodržení stanovených ochranných pásem a zajistit ochranu potenciálního zdroje.

