
hlavy státu p itom
, jak poznamenala agentura
s ny'nějším prezidentem na-
i vztahy, a.to kv li jeho kon-
ľzním postojrim. Trump vče-
apsď,.Že v Bushově p ípadě
e mluvit o poh bu, ale o osla-
kvělého člověka. ,,Bude nám
t!" ekl o státníkovi, kter'.
el minuly pátek ve věku

et. George H. W. Bush bude
Íben po boku své ženy Barba-
dcery Robin v areálu své pre-
ntské lmihovny v texaském
iě College Station. čtk' red
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V ypadá

shana
spíš kvuli,
u voličri
i pruzkumu

že části lidí
AndĘe
aměl tak
mobilizovď
ANo ažo
procentních

obyvateli
Největší

notov nebo
Jelnnem
sEaně-se
zoĺ,źehďé
lintrjsou
laní a hloupí.
rosüe
dovelkémíry
te,,elity z
demokĺacie, ni
či vellr m poli
o budoucnost i
leľrlit'. v sledĺ
kovou katastrc
opľavdu vyvol
tak pridu pro
nástup sku-
tečn1ch ex'
temistri, mís-
to gby pŤíko-
py mezl
nĺĺmi zasypá-
valy.

ale
se
a
mezr

Äut prl p tndctileté
r ib uĺÍ. Vozí se i sgnioi

Taiemnou fiľmu Yábí Yodní
klenot. Zasáhnout má souď

ullšxl ľovÁ
ľlGHAELA rĚšĺľsxÁ

ĺł Když se idič začne na sil"
ploužit za dalšimi v ozy, zpĺ a-
ap edpokládá, že vpfudujede
Íor. Posledních pár let ďe ros-
ravděpodobno si, źe za zp oma-
' m že takzvané mopedauto.

p*coprrrľÉ zzs ĺsg śll .' 'ceĺłsbggoLloe

lvĽY.LlDovKY.cz

|il[[J[il[ ilUtll mffintillÍ

Neboli lehké vozítko, vlastně
p estojen moped; jede maximál-
ně pětačĘ icet kilometľ za hodi-
nu a ídit jej mohou i patnáctiletí.

Że jejich fiend je na vzestupu,
potvľzují prodejci i policisté' No-
v ch vozri jsou stovĘ, ojeľ ch ti-
síce. ,,Na silnicích jich vídáme
vice ĺeź v minulém a p edminu-
lém ĺoce, každ rok jich p iby-
vá," sdělila LN mluvčí Policejní-
ho prezidia Eva Kĺopáčová.

Vozítka pitom už nejsou jen
doménou dětí ze zaopat en ch ro-
din, jak tomu bylo zpdčátku' Stou-
pá i počet koupěchtiv ch senioru.
Pokľačovánĺ na straně 4

oľoŘtr xourľíx

płĺĺł Podobn p ípad metropole
nepamaĘe. Když v 80. letech bu-
dovďa linku B pražského metľa,
na levém b ehu Vltavy poblíž smí-
choÝského nádraŽí narazila na vy-
da r zdroj vody.

V hloubce několika desítekme-
tľ vznikl drimysln systém štol,
šachet, p ivaděč a vľt , kÍąmi
lze vodu vytáhnout na povrch
a upľavit na pitnou. V pffpadě
nouze by, minimálně po deset đn
mohla napojit 600 tisíc Pražan .

KA A
Donedávna se mělo za to, že

majitelem vodního pokladu,
o němž se informace vedly v táj-
ném režimu a kvrili bezpečnosti
o něm vědělo jen pár zasvěce-
n; ch, je dopľavní podnik ve vlast-
nictví Pľahy. V posledních měsĹ
cích se však situace znep ehledni-
|aahĺozi, že metropole ztľatí nad
vodním zdrojem kontrolu.

Vlastnictví vrtťl a p ivaděče si
nárokuje đeveloper cwl smí-
chov s nepruhlednou vlastnickou
siĺukturou. Firma totiž získala po-
zemky, pod ktĘmi se vodohos-
podáské đílo nacháai.

LN nyní zjistily' že do p ípadu
se již vložilo ministersťvo země-
dělswí. Ü ad naídil' aby doprav-
ní podnik podď žďobu na určení
vlasfrrictví vodní soustavy.

odhaduje se, že jen samotná
podzeniĺrí stavba m že mít hodno-
tu p es 1,5 miliardy korun.
poľÍačování na 9traně 3
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Talemnou fiľmu lákávodní klenot
Dokončenízestrany 1

Spor o vlaśtnictví zdroje se rozjel
v souvislosti se záměrem devęlo_
pera CWI Smíchov vybudovat na
pozemcích byty a kancelĺá e. Aby
śe ale podzemní.dílo nepoškodilo'
vázne na nich stavební uzávěra.

Dopravní podnik a radnice dis-
ponuji posudkem exPerta na vodo-
hospodrĺ ské stavby Maľtina Ja-
koubka, ktery fiká, že v stavba
by mohlaproblémy _zpusobit. De-
veloper je p esvědčen o opaku.

Jiśteie, že v prvním kole politi_
ci projekt stopli' Letos y zź iĺt
dou hlavního města neprošel ná-
vrhnav jimkuze stavebníuzávě_,
ry. Developer tak v současnosti
na pozemcích stavět nemriže. Své-
ho záměru se ale nevzdáváaná-
vrh na sejmutí uzá,ľěry pfistane
v p íštích t dnech na stole nové
radě hlavního města pod vedením
priryrátora Zde ka H iba (Piráti).

Vedlę toho, že se musí stanovit
ochranné pásmo kolem vodního
díla, je t eba určit, komu zdroj
a podzemní stavba paťí. Z matęĺi-
ál , které mají LN k dispozici' to
vypadánalítouprávníbitvu.''

Developerje p esvědčen , fu jĹ
nací vľty, kter mi lze vytĺáhnout

vodu do metra či na povrch, jsou
jeho; Argumentuje tím, źe kďyź
v roce 2015 kupoval PozemkY od
IDS Praha, jejich součástí bylo
i pođzemní v odni zaYu'ęnl'

,,Vlastníkem jímacích vrtri je
vlastník pozemk , společnost
CWI Smíchov, a to v p ímém d -
sledku nabytí p edmětn ch po-
zemk se všemi jejich součástĺni
a pffslušenstvím od firmy IDS
Praha,'stojí v dopise firmy u ed-
níkrimmagisĺátu z letošního dub-
na. Jeho autorem je advokát Josef
B ezina, ktel develoPera zastu-
puje. {e svém tvrzení se odkazu-
je na dění v polovině 90. let.

V roce 1'994praźsky đopravní
podnik zďožil dce inou firmu In-
teĺ ťlĺg dopravních stav eb ( p o z-
dější IDS Prąha, kterÔu podnik
v letech 2002 ąž 2007 postupně
prodal). Ppdle advokáta B eziny
tehdy DP své,,dcei" p edď i po-
zemky, pod nimiž se nachiŁí vod:
ní dílo. Tuto skutečnostmá stvzG
vat kolaudace z roku 1995, která
byla vydiĺna společnosti IDS.

,,Už z tohoto drivodu, že obě ro-
levantní rozhodnutí - tedy kolau-
dační i povolení k nakládání
s podzemními vodami - jsou vy-

' siavena pro IDS, je jednoznačné'

Nepr hledn
developeľ

r Z obchodního rejst íku není
jasné, komu všcmu flrma Cw
smĺchov pat ĺ. Polovinu akcií
vlastní pražská společnost Galleta
právníka s eziny, jež Wstupuje
za'developera. Pět procent drží
podnikatel Karel KoPP a zbyl'
pětačty icetiprocentní balík vlastní
nepr hledná lond nskáfirma CĺtY

West lnvestors Ltd. LN zjistily' Že

minimálně na tjrovni spolupráce
je 5 cwl smíchov spojen b valÝ
š'ff čEz ľeľtln'Roman, kter žije

v Lond' ně a studuje na cambridgi.

vybudovat v ĺámci stavby ochran-
ného systému tragy ltr. B metra
a doposud mu slouží jako zdroj
vody. objeky tvoffcj vodní dílo
byly uvedeny do provozu společ-
ně s traťov:ŕm risekem metra, jsou
součástí ochĺanného systému met-
ra a jsou od počátku vlastněné
a uŽívané dopravním podnikem,"
stojí v dopise generálního editele
podniku Martina Gillara z konce
dubna 2018.

Nic na tom podle něho nemění
ani fakt, že kqlaudaci vodního
díla v roce 7995 zaÍizovalajeho
dcefi ná společnost IDS.,,Dopľav-
ní podnĘ originiílní vlastník vod-
ního dila, nikdy nep evedl své
vlastnické právo k vodnímu dílu
najinou osobu a kjeho zcizení ne-
mohlo dojít ani v d sledku p evo-
du pozemk v lokalitě katasmální-
ho rizemí Smíchov, jelikož vodní
dílo není součástí. žádného pozein-

ku," dodď Gillar v dokumentu'
kteľ na konci dubna obdržel teh_
'dejší náměstek primátora pro do-
pravu Petr Dolínek (CSSD).

LN mají kdispozici i kolaudač-
ní rozhodnutí. Vypl vá z néj, ž,e

magistrátní odbor majetku, kten-i
kolaudaci posvětil, povaŽoval za
provozovatele vodního díla do-

pravní podnik.,,Provozovatelem
a správcem p edmětného vodo-
hospodrí skéh díla bude Doprav-
ní podnik hl. m. Pľahy, Dopravní
podnik metro," stojí v kolaudač-
ním dokumentu z roku 1995'

Magistrát hlavního města se

Y tomto sporu'nedokŁď rozhod-
ÍLoltt. ,Z dokladri p edložen ch
dopravním podnikem a CWI Smí-
chov nelzejednoznačně a spoleh-
livě ürčit vlastníka vodního díla,"
sdělil LN mluvčí ri adu Tadeáš
Provazník. Spor se'.podle všeho
dostane k soudu. ,J'{a základě pfi-
kazunad ízeného spnĺvního orgá-
nu, tj. ministerstva zemědělství,
odešle pražsh magistrát v ĺěchto
dnech {opravnímu podniku
v zw t podání žďoby o určení
vlashicfví vodního díla," dodď.

Když se 13. prosince Ż017 se-
šla na radnici pracovní skupina
k ešení situáce, najednání dora-
zil i soudní znďec Jakoubek.

,,Tato stavba má obrovskou
hodnotu, odhadem 1,5 miliardY
koru!. Její realizaceby se v dneš-
ní době velmi těŽko prosazovďa.
P i stavbě tohoto díla bylo nutné
p ekonat mimo ádně složité inže-
n rsko.geologické podmínky,"
uvedl na jednání Jakoubek.

Speciďista na vođohospodĺá -
ské stavby Pfitomné varoval, že
nová q stavba by mohla vodní
dílo narušit. ,,V prostoru jímací
'části' kde je plĺĺnovrĺn developer-
sk zríměr, muselo b t v pruběhu
stavby prováděno rozsáhlé snižo-
vrání hladiny podzemní vody ĺąi
na lirovę skalního poďoźiproto,
aby raźené částí mohly b t wbec
provedeny. Z toho vypl vá' že ur-
čitě existují další části tohoto vod-
ního díla, kteréjsou dnes zaslepe.
né a na které by se v p ípadě stav-
by narazilo," dodď Jakoubek.

Developer proti takovému ná-
zoru'protestuje. 'Náš návrh stav-
by je zcela v souladu s podmínka-
mi ochrann ch pásem ajeho reali-
zace ĺem że ohĺozit tento łodní
zdroj.To ostatně potvĺdil Česk
hydrometeorologick tistav ve
svém vyjád ení," tvrdí zástupce
C\{I Smíchov B ezina.

Rada hlavního města pod vede-
ním b valé primátorĘ Adriany
Krnáčové (ANo) návrh na ode-
jmutí stavební uzávěry' letos
v zá í těsn m poměrem hlasťr ne-
schválíla. Radnice zatím neví,
kdy se problematika vYstavbY
CwI Smíchov dostane radním
znovu na stlil.

že dotčené spnávní orgfuiy s trDS

bez jak chkotiv PochYb jednalY
jako s vlastníkem vodního díla,"
,stojí v dopise právníka B eżiny'
kter mají LN k dispozici.

Na B ezin v dokument.o dva
t dny pozdějí reagovalo vedení
dopravního podniku, které s názo- '

rem developera v otázce vlasfiric.
Wí nesouhlasí. Twdí' že soustava
pat í městské společnosti. ,)o-
praVní podnik nechal vodní díIo

Komu pat í podzemní vodní dílo
Pozemky vlastněné developerskou
poblíŽ nádraží a ostľova cĺsa ská

se nacháżejí na pražském smíchově'společností Ctťl
louka. Na místě

smíchov
má vzniknout vĺcefunkčnĺ centrum.

projekt má b t součástĺ revitalizace a rozší enĺ l{áđnžnĺ ullcel

l Kolaudace cenného vodnĺho díla se usku-

tečnila v roce 1995. odbor v'ŕstavby praŽského

masistrátu povblil dce iné firmě dopravního
pod-niku - společnostĺ Inžen ring dopravních
staveb (lDS) - uŽívání dané stavby.

l V kolaudačním dokumentu íe jako provozo'
vatel a splávce vodohospodá ského díla
uveden pľažsk dopľavnĺ podnlk.

l V letech 2oo2aź2oo7 doprayní podnik
postupně prodaI firmu lDs. získala ji společ-
ilost ŕvatils poonikatele Bohumila (Vasnlčky.

Firmu p ejmenoval na lDs Praha.

r V roce 2015 od IDS Praha kupuje developer
cwl smĺchov několik pozemk na Smíchově.
zjištuje, že se pod p dou nachází vodnĺ dílo.

I Podzemní soustavu si od té doby nárokuje jak
praŽsk'Í dopravní podnik, tak developer. P ípad

s nejvyšší pravděpodobností zami í k soudu.

Kdispbzícĺ mábÝt451 ktomu 23 23o m'Żpro'kancelá e.'
r Pod prodan' mi pozemky se nachizí
rozsáhlé vodnĺ dílo, které slouží
kjímánĺ vody, její akumulaci a zásobová_

ní pro některé stanice metra na lince B.

l Vedle soustaw jĺmacĺch vrt a dvou
štol je p ivaděč o délce r,2 kilometru,
kter,ŕ gravitačně odvádí vodu do metra.
p ivaděč plní funkci vodojemu. čeľpací
šachta se nachází v hloubce 88 metr .

l Vodulze upravit na pitnou. V p ípadě nouze by mohla zásobovat

minimálně po dobu desetl dn 00 tisíc obyvatel.

l Vzhledem k bezpečnostnímu v'Íznamu jde o utaJené vodní dílo' které

není ani'zakreslené v katastru. Vzniklo v 80. letech p i v'ístavbě metra B.
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Paclent měl bakterli,
Fž Ďylav anestetiku
tlBEREc ve vzorku kľvejednoho
z pacient s otravou z Ęďant-
ské nemocnice byla obsažena
stejná bakterie, která byla nďeze_
na v lďtvičce s anestetikem. ,,To
bylo už na začátku' hned po pfije-
tí;" ekl včera primá anesteziolo-
picko-resuscitaěního oddělení
bajské nemocnice v Libeľci Du-

šan Morman. První y sledky tes-
t ukázďy, že'jeden ze vzork
anestetika Pľopofol odebraného
v soulcromé nemocnici Fr dlant'
kde byla minul t den u devíti pa-

cienni prokŁána oEava krve, byl
kontaminovan . Jedna Pacientka
s poškozením ledvin leží stále na
ARo ve velmi vážném stavu. čtk

DbIovľľ pRoiltlDrA

DostáloÚä ešila
v daienestandaľdně
pR^H^ MinisEryně pro mishí roz-
voj Klára Dosĺĺlová (za ANo)
rozhodovďa v ľoce 2016' kdy'byla náměstkyní, o v dajích
agentury CzechTourism ve Pro'
spěch',,vyvolen ch osob'' zpro_
st edkovaně a'mimo standardní

ední postup, sĘí v soudním
p ftazu k domovní prohlídce' Tu
iolicisté u Dostálové provedli ve
druhé polovině listopadu. Infor-
maci p inesla Česká televize. Do-
stálová vinu odmítá. Policisté
kv li kauze zäjišťovali d kazy
také napfiklad 'v síđle ministeĺ_
stva a CzechTouľismu' Podez e-
lé jsou smlouvy za 38 milion ko-
run. čtk

pAľlÍtl ľlľCE

Gott 3i kiubileu
Wľazil zlaták
JABto]rEG ilAD Í{!sou Legenda
české populární hudby Kaľel
Gott si včera v České mincovně
v JaÚlonci nad Nisou vyrazil
zlaťák ke sv m osmdesátinám'
které oslaví v pfištím tcr,e,Z|atá
medaile s jđho portrétem ze
60. let je první ze série. Tfi me_

daile Gotta p edstaví ve ech ži_
votních rolích *,jako zpěváką
jako malĺ e a jako fenomén, kte'
ĺ zasáhl adu generací lidí
v mnoha zemích. Zpěvźk nebyl
v mincovně popľvé,pĺvní zlďák
se sv;iľm portréterÍl si v'Jablonci
vyrażit pŕea peti lety. ,Đoufäm,
ž naše] setkání' zanechá" d.gjém,
že by se dalo očekávat, ž a1ty

p íští'polokulatiny se tu zase uvi-
díme, ale ještě lepší na pffští ku-
latiny. Nechci to p ehánět, ale
kdyby to vyšlo, byl bych rád,"
ekl p i té píležitosti Gbtt, které-

ho tentokrát doprovŁela na ľaž-

bu manželka. Autorem první pa-
měBrí medaile, která nese na líci
Gottrlv porEét a na rubu má
Lady CamevĄ (na'sníąku), je
Petr Horák. K dostání bude už
teđvprosinciavlednu. čtk

POlICIE

ilenší p estupek
w ešílen domluva
pum Policisté budou mít od led-
na o'pět právo ešit méně závatĺé
p estupĘ pouze domluvou bez
nutnosti je zaznamenávat. Do-
mluvu znovu umožní zp zákoĺa
poslanecká novela, k erou đnes
podepsal preziđent Miloš Ze-
man. O.letro podpisu informoval
IIľad' Pedkladatelé si od změny
slibují zejména snížení adminis-
üątivy.V současnosti mohou po-
ticisté vyfušit pestupek p 'rmo na
místě p íkazem, a to buđ polu-
tou, nebo napomenutím. Zavedla
to refoľma p esĺrpkové legislati-
vy činná od lo ského července.
Pro näpomenutí,by měli policisté
využívatĺiov foĺnulá . čtk
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