
Od: Josef Březina <jbrezina@ak-bmp.cz>
Komu: Koutník Ondřej <Ondrej.Koutnik@lidovky.cz>
Datum: 6. 12. 2018 11:11:15
Předmět: RE: Novinářský dotaz - projekt na Smíchově 

Vážený pane Koutníku, 

 úvodem musím bohužel konstatovat, že Vámi napsané a zveřejněné články v této „Kauze LN“ 
obsahují řadu nepravdivých či zjevně zavádějících tvrzení. Nejde přitom jen o hodnotící soudy, 
ale o zjevné ignorování doložených a objektivních faktů, které je možné jednoduše ověřit 
z veřejných zdrojů. 

 V     této souvislosti Vás tímto žádám o zjednání nápravy ve Vašem příštím článku na toto téma,  
a to přinejmenším v     následujících bodech (níže u každého bodu připojuji odkaz buď na   
připojený dokument nebo zdroj z     webu za účelem jednoznačného ověření)  :   

a)      CWI Smíchov nabídla a nadále nabízí městu/DPP   bezplatný   převod pozemků   
v     rozsahu budoucího I. ochranného pásma   a tím i bezplatný převod vodního díla - tuto 
zcela zásadní skutečnost jste ve svých článcích zcela opomenul, neboť se pravděpodobně 
nehodila pro jejich sledované vyznění. Převodem pozemků v rozsahu I. ochranného pásma 
(tj. tam, kde ústí jímací vrty na povrch) na město či na DPP by byla otázka vlastnictví 
vodních děl definitivně vyřešena, a to bez nutnosti za tyto pozemky platit. Vyzývám Vás 
proto, abyste v této věci zjednal nápravu. Pokud tuto skutečnost Vaše další zdroje 
nepotvrzují, pro odstranění jakýchkoliv pochybností předkládám v příloze oficiální nabídku 
CWI Smíchov doručenou paní primátorce Krnáčové dne 1¨4. srpna 2018 (viz příloha). O 
předmětné nabídce proběhla osobní jednání jak s paní primátorkou, tak s GŘ DPP Mgr. 
Gillarem, a o naší nabídce byli písemně informováni všichni členové bývalé Rady mj. 
dopisem ze dne 16. července 2018, jehož přílohou byl i návrh konceptu Trojstranné 
dohody (obojí naleznete taktéž v příloze). Ohledně průběhu jednání s DPP pak svědčí 
přiložený mail z 27.9.2018.

 

b)      tvrzení o utajení vodních děl a zdroje – v příloze předkládám kolaudační rozhodnutí 
na dané dílo  a dále vodoprávní povolení, jež byla vydána ve standardním režimu mimo 
režim tzv. utajovaných skutečností (obojí naleznete v příloze). Zároveň, jak se můžete sám 
přesvědčit, oba dokumenty byly vydány nikoliv Dopravnímu podniku, ale tehdejšímu 
vlastníkovi pozemků a vodních děl – společnosti Inženýring dopravních staveb a.s. (dnes 
pod firmou IDS Praha a.s.). Obdobně studie Metroprojektu Praha a.s. z roku 2007 není 
jakkoliv utajená.  Mluvit proto o utajeném režimu těchto děl je za daných okolností  
zjevnou fabulací. 

 

c)       Potenciální zdroj pitné vody „není“ jen na pražském Smíchově, ale jedná se o 
gravitační přivaděč o délce téměř 1300 běžných metrů vedoucí zhruba od stanice metra 
Radlická do areálu vlastněného CWI Smíchov, kde jsou umístěny jímací vrty – viz přiložená 
zpráva společnosti Metroprojekt Praha a.s. z roku 2007, jejíž autorem je Vámi citovaný 
Martin Jakoubek. 
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d)      Stavební uzávěra nemá žádný vztah k     vodnímu zdroji    - v Praze je v současnosti pod 
identickou stavební uzávěrou celkem  12 tzv. velkých rozvojových území (viz 
http://www.praha.eu/public/bb/), přičemž pro všechny (včetně VRÚ Smíchov –jih, jež 
dopadá mj. i na pozemky CWI Smíchov) platí, že jediným účelem uzávěry bylo zamezit 
stavební činnosti „do doby schválení podrobnější územní plánovací dokumentace nebo 
pořízení a projednání územně plánovacího podkladu pro celý rozsah velkého rozvojového 
území nebo jeho ucelenou část“ – jde o doslovnou citaci článku 1. Vyhlášky hlavního města 
Prahy č. 33/1999, v platném znění, jejíž link máte výše), argumentace provázaností 
s vodním zdrojem je zcela nesmyslná a účelová. Jen pro pochopení situace doplňuji, že 
v současnosti zásadní a využívaný záložní vodní zdroj je na druhé straně Vltavy v lokalitě 
Podolské vodárny, a jak se můžete sám jistě přesvědčit, jde o oblast zcela zastavěnou.  

 

e)      Zrušení stavební uzávěry/udělení výjimky neiniciovala CWI Smíchov, ale Městská část

Praha 5      a DPP    - viz příloha nazvaná – „prilohy dopis Mgr. Kolínské“ dokládající, že CWI 
Smíchov se připojila k návrhu na zrušení uzávěry iniciovanému MČ Praha 5 a DPP.  

 

f)       ochrana „vodního pokladu“      - díky skutečnosti, že otázka stanovení ochranných 
pásem je předmětem exaktního hydrogeologického posouzení, neexistuje rozpor ani rozdíl 
mezi návrhy stanovení ochranných pásem, jak je navrhuje DPP oproti návrhu 
zpracovanému pro CWI Smíchov třemi nezávislými autorizovanými subjekty. Navrhovaná 
ochranná pásma i opatření jsou identická a byla to ve skutečnosti CWI Smíchov, kdo zřízení 
ochrany inicioval a od počátku ve vztahu ke svému projektu s jejich existencí počítá. Jen 
skutečný blázen by chtěl stavět svůj projekt tak, aby jakkoliv ohrozil vodní zdroj či stabilitu 
lokality. V neposlední řadě je třeba říci, že stanovením II. ochranného pásma vedoucího až 
do Radlic bude dotčeno několik stovek pozemků různých vlastníků.  CWI Smíchov podala 
sama návrh na stanovení ochranných pásem z titulu vlastnictví dotčených pozemků, 
přičemž rozsah těchto ochranných pásem je identický.  Ve vztahu k tvrzením „předního 
českého znalce“ Jakoubka mohu znovu poukázat na skutečnost, že nejde o znalce z oboru 
hydrogeologie, ale zároveň v příloze předkládám Technickou zprávu společnosti 
Metroprojekt Praha a.s., kterou vypracoval tentýž pan Jakoubek, a kde dospěl k závěru, že 
se na daném místě stavět obdobný projekt dá při dodržení podmínky, že „nebude 
provedena výstavba s hlubokými plošnými základy“. I tento požadavek náš projekt splňuje 
a v lokalitě od doby vypracování posudku pan Jakoubka k žádným změnám nedošlo.     

 

K     Vaší doplňující otázce znovu potvrzuji, že majoritním vlastníkem celé skupiny CWI i CWI   
Smíchov je Ing. Radek Menšík.        

 

Závěrem považuji za nutné uvést ještě následující. 

Spíše bychom od investigativního zpracování kauzy očekávali, že Vás po nastudování tohoto 
tématu budou spíše nebo alespoň také zajímat následující témata: 
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(i)                  jak je možné, že tento údajně strategický vodní zdroj/vodní díla  – 
existující několik desetiletí – nebyla a nejsou jakkoliv chráněna,

(ii)                bez ohledu na rozdílné postoje ohledně vlastnictví vodních děl je 100% 
jasné, že DPP v rámci založení své dceřiné společnosti  IDS na ni 
převedl  nemovitosti i technologie a otázku vlastnictví vodních děl nikdo opět po 
dobu déle než 20 vůbec neřešil, 

(iii)               jaké jsou či mohou být důvody pro nepřijetí nabídky na vyřešení otázky 
vlastnictví formou bezplatného převodu části pozemků v rozsahu I. ochranného 
pásma?

(iv)               jímací vrty byly v době, kdy CWI Smíchov nabyla pozemky, dezolátním 
stavu a nikdo se o ně dlouhou dobu nestaral,

(v)              je skutečně pravdivá účelová výmluva, že šlo o utajené dílo za situace, 
kdy z obou předložených rozhodnutí (kolaudace i vodoprávní povolení) je zjevné, že
nebyla  vydána v utajeném režimu a již v roce 2007 Metroprojekt Praha a.s. 
zpracovával pro IDS posouzení možné výstavby nad tímto   „tajným“ dílem

(vi)                jak DPP řešilo péči o tato významná vodní díla a pozemků, včetně 
otázky jejich vlastnictví, po dobu více než dvou desetiletí, 

(vii)              atd.  

 

Již nad rámec naší výše obsažené žádosti o zjednání nápravy ve věci prokazatelně nepravdivých 
či opomenutých zásadních skutečností ve Vašem původním článku Vás žádám o zvážení, zda je 
nutné používat do očí bijící a nedůvodná spojení typu „vedení pražské radnice smetlo ze stolu“, 
abych se následně dočetl, že „Rada těsným poměrem hlasů neschválila“ a ve skutečnosti Rada 
nedospěla k žádnému rozhodnutí.  Podobně se obvykle „(ne)dušuji“  v komunikaci s novinářem.
I celý titulek o boji sváděném s Prahou o utajený zdroj vody stejně jako tvrzení o tom, že nás 
„láká vodní klenot“ je zcela mimo kontext současné situace. CWI Smíchov s Prahou žádný boj 
nevede, vynaložili jsme naopak maximální úsilí za účelem nalezení smírného řešení, jež ochrání 
možný zdroj a existující vodní díla a zároveň nám umožní postavit náš projekt. O dlouhodobé 
vlastnictví vodního zdroje nemáme zájem a věřím, že o tom dostatečně svědčí i naše dosavadní 
kroky.  Chápu, že tento bulvarizující a jakobínský přístup je symptomatický dnešní době, ale i 
tak by měl být alespoň založen na objektivních skutečnostech a vyváženém posouzení a popisu 
celé situace, ať už jen proto, že vychází na stránkách Lidových novin.  

 

S pozdravem,

 

Josef Březina  

 

 



Josef Březina, partner

Březina Mařík & partneři
advokátní kancelář, s.r.o.
Americká 35
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Tel.: +420 222 511 145
Fax: +420 222 511 146

E-mail: jbrezina@ak-bmp.cz
Web: www.ak-bmp.cz

Tato zpráva je určena výhradně uvedenému příjemci a může obsahovat důvěrné, chráněné nebo osobní informace. 
Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem nebo nedopatřením, uvědomte prosím odesílatele a smažte její originál. 
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