
do 201 6 ażiv ali nejen volné-
ho vstupu na lŁad, ale i procbá-
zekpo Jelením p ftopu či pohle-
d z Masarykovy vyhlídky'
Taĺn dnes nemohou.

PrezidentZ'eman by měl
,'osvobození lĺradu" minimálně
zv ážit' vždyt pi j'ého zavírání se
odvolával na stanovisko bezpeč-
nostních sloŽek' Jenže jak víme
od prezidenta nejnověji, 'v těchto
složkách p sobí čučkai, takžę
by se Hrad uvolnit mohl.

KdyŽ hlava sĺátu udělá vst íc-
né gesto a odvolá zákazy,utčitě
tím neuĘí její autorita a roz-
hodně by to pak prospělojejí
popularitě. Nehlědě k tomu, žę
by se i politici, kteff se na Milo-
še Zemana permanentně škare-
dí, musęli ve
své kľato-
chvíli ome-
zit. Byl by to
hezĘ začźr
tek roku,
není-liž prav-
da?

PRAHA Kđyž loni vrcholily oslavy
sta let ĺepubliky vojenskou p e-
hlídkou v P. raze, mnoho ľdíĺazlo-
bilo, že Evropská t ída nebyla zda_
leka tak vyzdobená jako pi ná-
vštěvě čínského prezidenta Si
Tin-pchinga' Letos se tedy s napě-
tímďekává, jaké emoce vyłolají
oslavy devítkov ch vyročí.,

Národ' si pfipomene p edevším
30 lét od saĺnetové ľevoluce, kte-
ĺá v. żeĺnl obnovila demołracii.
A také dďší v roěí spojená s ná-

vÍatem Česka do Evropy, k nimž
17. listopad 1989 otev el'cestu.
V b eznu totiž uplyne dvacet let
od vstupu země do Sęveroatlantic-
ké ďiance a v kvěĺnu 15 let od po-
čátku členswí v Evĺopské unii.

V nejbližší h dnech má minis-
terstvo kultury p edložit vládě do-
kumentnazvan,,30 letdemokra-
cie a svobody" se seznamemp i-
pravovan1 ch slavnostních akcí.
Podle materiĺá]u z dílnv šéfa resor-
fu Antonína sta ka (čssD) p d-
stavují tato v rďí p edevším
,ĺnožnost k sebeĺęflexi novodobé-

ho smě ovĺĺní Česka". Vláda je
taf; má využít,'k p edstavení vize
naší budoucnosti, kteľá bude re-
flektovatv hody plynoucí z nově
nabyté svobody a' demokľacie".

Svoboda není samoz eimost
Z informativního seznamu však
vypl vá' že velk ch akcí nemá
b t mnoho. Národní galerie pfi-
praví v staw Havel na Hrad, lĺ;te-
ní p edstaví rok 1989 ve fotogra-
fii,. Národní muzęum otev e
'17: listopadu expozici Dějiny
20. století. Bude se ve t ęch čás-

tech věnovat politice, ve ejnému
prostoru i privátním záležitostem.
A koncęrt ke dni sfudentstva uspo-
ádá i Česká Íilharmonie.
očekávat lze spíše stup ující

se napětí mezi pĺezidentem Milo-
šem Z.emanem a komunisty tole-
rovanou vládou Andnije Babiše
(ANo) na straně jedné a pravico-
vou opozicí, b vď}'mi disidenty
a aktéry listopadov ch událostí
na straně dľuhé. Naznačil to už
minul listęad' kdy kytice od Ze-
mana a Bapiše skončily na Nĺĺľod-
ní tídě v koši.

Na napětí poukázď i b vď disi-
dent, pozdější velvyslanec v USA'
a také ęxminisÍ'obrany Alexąndľ
Vondra (oDs)' když se ho LN ze-
ptaly na q znam devítkov ch vĺo-
čí. ,Musíme si je p ipomínat, pľo-
tože svoboda není samoz ejmost.
Ale jestli to bude s estébákem
v čele vlády, bude to trochu tľap-
né"' pľohlásil. Babiš je na Sloven-
sku vedenjako agent Státní be4peč-
nosti, tvrdí však, že ueoprrívněně.
Pokračování na straně 3
Xomentá na straně 1o' -

více k tématu čtěte také na straně u

llovoľoční světelná show 
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pAvEt BAnTošEK

vládní změny?
Ťok musí dle

BabĺŠe p ĺtĺ.ľdit

voJTĚcH wotF

PRAHAB t superhĺdinou se vypla-
tí' Nejenže postavy, kteľé znrĺme
z filĺnri či slavn ch komiks , mají
superschopnosti, slušivé p ezdív-
ky a v borně vypadají. Ve spous-
tě pípad také disponují pohádko-
v m bohatstvím, které jim v boji
s padouchy pomĺĺhá. Majetek by
jim tak mohli závidět i nejbohatší
lidé skutečného světa, jako je majĹ

tel Amazonu Jeff Bezos ěi zakJa-
datel Micĺosoftu Bill Gates.

Vribec nejbohatším supeĺhľdĹ
nou je T'Challa, znám pod p e-
zdívkou Black Panther. Je totiž
krrálem smyšlené ąfrické zemič-
ky Wakanda, která má prakticĘ
veškeré světové zásoby fiktivní-
ho kovu vibľanium' Jeho cena se
pohybuje kolem.deseti tisíc dola-
r za gĺam' p ičemž země sedí
asi na desęti tisících tun tohoto
mateľiálu, z něhožje vyroben t e_
ba štít slavného Kapitána Ameri-
ky.

Celkově se majetek Black Pan-
theľa odhaduje na 9l bilionri dola-
ru, cožje pro sroynání čtynásobek
ľočního v'.konu čínské ekonomiky'
Pokračování na stľaně 5

oľDŘEJ xouTľíK

PRAHA PražsĘ magistrát v čele
s primátorem ZÄ,elkęm H ibem
(Piĺáti) čeká hned zkraje ľoku slo-
žité rozhodování, které má pľo
mehopoli strategick; v znam.

Nepruhledná fiĺma CWI Smí-
chov naléhá na radu hlavního
města, aby z jejich pozemk na
pražském Smíchově byla odejmu-
ta stavební uzävěĺa. Kv li ní ne-
mriže developeľ, od něhož vedou
nitky k ex editeli ČBz Irĺaĺtinu
Romanovi; začít stavětbyty akan-
celrá e' Pi:oblém je, že pod pozem-
Ę se na hází cenné vodní dílo,
které by po dobu minimálně desę-

ti dn mohlo zásobovat pifuol vo-
dou 600 tisíc tidí. V stavba by
však vodní zdroj mohla poškodit'

Developer dle zjištění LN v po-
lovině prosince odeslal primátoro-
vi dopis, v němž zpochyb uje tech-
nicĘ stav podzemního pokladu.

KAUZA
Zástllpci magistrátu jsou však

jiného nrázoru. Když se v červnu
2017 sešla speciální pracovní ko-
mise zab vající se sĺiríchovsĘmi
podzemními vrty, kvďita.vodní-
ho díla byla naopak vyzdvižena.

,,V roce 2016 dopravní podnik
nechď vodní dílo prozkoumatpo-
tĺípěči' ktefi popsali a zadokumen-
tovaĽ současn; stav p ivaděče.
Ukĺázalo se, že dílo je v naprosto
vyhovujícím technickém stavu,"
uveď dle dokumentri, které mají
LN k dispozici, vedoucí služby
ochĺanného systému metľa_Pętľ.
Kysilko na jednání pĺacovní ko-
mise. A dodď: ,'Dopravní podnik
s vodou vždy nakládal jako s pit-
nou, má svou ripravnu vody."

Developer po d ívějším ne-
spěšném pokusu o odnětí staveb_

ruuzávěry nyní srŁí na to, že rad-
niei vládne nová koalice.
Více čtěte na straně 4

PRAHA Pľemiér Andrej Babiš
(ANo) v rozhovoru pro Českou
televizi nevyloučil' že letos p i-
stoupí k obměně vlády. Komu-
nisté' na jejichž hlasech menši-
nov kabinet ANo a Čsso zĺvi-
sí, podle svého p edsedy Vojtě-
cha Filipa nejsou spokojeni
s prací ministru dopravy Dana
Toka (za ANo) a zahraničí To-
máše Petíčka (ČssD).

P ímé odpovědi na otĺŁku,
zda je s ministry Śpokojen, se
však premiér vyhnul. ,Já uľčitě
budu mluvit s jednotliv mi mi-
nisĘ,"podotkl.

Fiľp v České tę|evizi ękl, že
největší v hľady má KsČMkmi-
nisteľstvu dopľavy. Jědním z dri-
vod je i prosincoq kolaps na
dá,lnici Dl' kde iďči několik dní
stíli v dlouh ch kolonách. I po_
dle Babiše to byl skandál a Ťoko-
vo vysvětloviĹní nedostatęčné.
,'Pan Ťok je moc hodn na ty svo-
je pod ízené fi]:tÍty,'o ekl Babiš,
podle něhož ĺninisfr musí p itvr-
dit. 

'',Ą 
já určitě p itvrdím taky,"

pľohlásil premiér. red
více Ütěte na straně 2

Mili rddram z komiksu
aéaodí Black Panther

Taiemny ďevelopeľ napadá
kvalitu Yoďního poklaďu
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Nepr hledná firma
CWlSmíchov usiluje
o povolenív' stavby
rozsáhlého komptexu.

Zpochyb uje technick' stav
cenného vodního zdro|e,

kter' se nachází pod jejími

pozemky. odborníci
a magistrát nesouhlasí.

oľoŘĺt ĺourľíx
pR^H^ Už čty i roky Českou re-
publiku sužuje nedostatek srĺĺžek.
Podle studií se hydrologické a ze-
mědělské sucho proměnilo i v su-
cho socioękonomické. Tak se
označuje situace, kdy nedostatek
vody zasahuje do produktivity
a stability systému. 

'Jen 
pfi pohle-

du na mapy lze konstatovat, že
fľekvence sucha se statisticky v; -
znamně zvyšuje," uvedl p ed ně-
kolika dny jeden z tv rcri projek-
tu pro zemědělce InterSucho MĹ
roslav Trnka.'Sucho se brzy m že
stát bezpečnostním problémem
této země. o to víc je zapot ebí
chĺĺánit stávající vodní zdroje.

Jak LN v uplynul ch t dnech
zjistily' jeden takov , o kterém
donedávna vědělojen několik za-
svěcen1ich osob; se naęházi i na
pražském Smíchově. V hloubce
několika desítek metr na něj na-
razili dělníci, když v 80. letech bu-
dovďi metro na lince B. Zjistilo
se, že vodu lze poměmě snadno
upravit na pitnou a po dobu minĹ
mĺĺlně deseti dnri jí v p ípadě nou-
ze zásobovat 600 tisíc lidí' Pro
hlavní město má tento zdroj cenu
zlata, o které však mriže p ijít. Ve
h e jsou totiž velké peníze.

Vodní dílo se nachází pod po-
zemky, na nichž chce tajemny de-
veloper CWI Smíchov postavit
rozsáhl komplex. Vznikla oba-
va, aby se d myslné podzemní
vodní dílo vystavbou nepoškodi-
lo. Na pozemcích se však nedá sta-
vět, protoŽe je na ně uvďena tak-
zvaná stavebni uzávéra' Jednak
z drivodu, źe pobliž pozemkri se
nachźni dopravní infrastľuktura
jako tunel Mrázovka či Smíchov-
ské nádľaží. Existuje však i nazor,
že stavební uzávéra na Smíchově
souvisí s utajovan m vodním dĹ
lem, které je qznamné z hlediska
bezpečnosti. Povolit v stavbu
mriže rada hlavního města.

,J.{elze oddělovat objekt vľt

DOMOV

llepr hledn developer
l z obchodníhďrejst íku nenĺjasné, koBtu všemu firĘa
ffl smkl 

'' 
pat ĺ. Polwlnu akclĺ vlastnĺ pnžská společnost

calleta prá{'níka JoÉ fa B ezlny, jež Wstupuje za developera.

r pět prccent držĺ podnikatel l6ĺcl l(opp a zbyl
pětačslcetlprocentnĺ balík vlastní nepr hledná
lond nská Íirma clty ľ st lnverto's ttd.
r LN zjistily, že minimálně na rirovni spolupráce
je s CĽľl Smlchov spojen b val šéf čEz Ľartln' Roman' Ker žije v Lond ně a studuje
na Cambri{gi.

steda2.redna2ole I TIDOYE NOVII\IY

oaT |emn ďeYelopeľ tlačí na ľa cra

se v polovině prosince obrátil na
nového primátora Zde ka H iba
a nového starostu městské části
Pĺaha 5 (kde pozemky CwI smí-
chov leží) Daniela Mazuľa (oba
Piráti) s žádostí o sętkání.

,rLičelovka'a stáčenĺ
vody ve stanicích

nou ochľanouvodníoh děl," napsď
Menšft v dopise z l0. prosince.

Jeho tvrzení, že vodní dílo není
v dobrém technickém stavu, však
magisfrát rozporuje. ''P es špatn
stav povrchovych znakri vodního
dílaje toto dílo dle proveden ch
pruzkum funkční,* uvedl mluv-
čí magistrátu Tadeáš Provazník.

s pitnou, má svou ripľavnu vody.
Vodu je za stávající technologie
schopen poslat do sítě metra. Té-
mě v každé stanici na trase B, od
Vltavy po Zličín, mriže b t odběr-
né místo," uvedl loni v čeľvnu Ky_
silko.

Developer sźa:iĺato, že ľadnici
vládne nová koalice primátoľa
Ił i}ra T)n lrąrpf mll hĺąia i fqlrŕ. Ęa

psď Menšft praŽskému primátoro-
vi a starostovi Prahy 5. Jednatel
Menšík tlačí vedení pražské politĹ
Ę đo kouta - kvtili ridajné dosa-
vadní nečinnosti rady hlavního
města' ,,Z tohoto drivodu jsme
byli nuceni se obrátit na Nejvyšší
správní soud a na ministerstvo pro
místní ĺozvoj se žádostí o poskyt-
nlrĺí nr4wní mhrąnv n ełĺ ne innnc-

nic takového neukazuje. Pětačty i-
cetiprocentní bďík akcií vlastní ne-
pruhledná lond nská flrma CiĘ
West Investors Ltd. Nikdo nechce
ffct, komu pat í. Pľávní zástupce
CWI Smíchov Josef B ezina pou-
ze potvrdil, ž5: partnerem skupiny
jeb val šéfCEZRoman. LN zajĹ
mďo, jak se politickáreprezentace
k otíace akcioná ské strukfury
a konco1 ch majitelri cwl smí-
chov postaví' zda bude zjišťovat'
komu všęmu firma pa í. Dotaz ob-
držel primátoľ ľľib i jeho pľvní ná-
městek Petr Hlaváček (Spojené
síly pro Piahu)' kteľy má návrh na
v jimku ze stavební uzávěry p ed-
kládat. Ani jeden dosuđ na otźĺky
neodpověděl.

Podivné na celé kauzeje chová-
ní klíčov ch eđník na praž-
ském magistľátu: Investor CWI
Smíchov získal pozemky v roce
2015 od společnosti IDS Praha. Ná-
sledně začal pľacovat na tom, aby
mohl kopnout do země. Yyrazny
posun nastď 21'' zź l 2017' kdy e-
ditel odboru sEategick ch investic
Karel hajer poŹádal šéfa odboru
zemního rozvoje Maľtina Čemu-

se o udělení v jiĺnky ze stavební
uzávěĺy. T kala se i pozemkťl
CWI Smíchov, podnimiž se nachá-
zí vodní dílo. o dva měsíce pozdě-
ji editel Čemus Žádosti vyhověl.
Šéf odboru městsk ch investic Pra-
jeľ poŽádal o souhla's i pražsk In-
stitut plánování a rozvoje (IPR)'
kter s udělením v jimky rovněž
souhlasil. orazítkované dokumen_
ty dávajici pĄektu na Smíchově
zelenou se staly součástí materiá-
lu' ktď dostala rađa hlavního
města na st l letos v zá í.

ri eonícI va í mthu
Poté, co LN o kauze v prosinci in-
formovaly, zača|i pracovníci
hlavního města mlžit a couvat.
Mluvčí magistrátu Tadeáš Pro-
yazník mimo jiné uvedl, že pro-
studování pot ebn ch materiál
je časově nárďné.'$Ęně tak by-
chom se neradi v tuto chvíli vyja-
d ovali k jednotliv m expertĹ
zám, je|lkož. jejich pfipadné pro-
sfudovĺĺní zabere velké množství
času a bude se k nim pfihližet až
v pozdější době ujednotliv ch í-
zerĺ' |łerych se expertizy F.ika-
jí," dodal mediální zástupce
magishátu. Z jeho slov vyplynu-
lo, že ri edníci a politici nemají
problematiku pozemkri na Smí-
chově nastudovanou a neosvojili
si ani posudky a expertizy. Je
tedy s podivem, Že u edníci p ed
f emi mĚcíci ĺĺąli minlllé rłrlě noá-

Komu pat í podzemní vodní dĺlo
Pozemky vlastněné developerskou společností CWl smĺchov se nacházejĺ na praž5kém smíchově,
poblíŽ nádražĺ a Qstrova Cí3a 5ká louka. Na místě má vzniknout vícefunkční centrum.
PÍojekt má b'ít součástí revitalizace a rozšíení ľádražní ullce. x dispozici má b t 451 byt
a k tomu 230 m'zpro kancelá e.

l Pod pozemky se nacházĺ rozsáhlé vodní
dílo' sloužící k jímání vody' její akumulaci
a zásobování někter ch stanic metra
na lince B,

' odvádívodu do metra'
vodoJemu. čeľpací šachta se nachází

v hloubce 88 m.

I Vodu lze upravit na pitnou. v p ípadě
nouze mtjže zásobovat minimálně po dobu
desetl dn 0O tisíc obyvatel.

r Vzhledem k bezpečnostnÍmu rnznamu
jde o uta|ené vodnĺ dí!o, které není
ani zakresleno v katastru. Vzniklo
v 80' letech p iv!Ístavbě metra B.

l KoIaudace se uskutečnila v roce
1995. odbor u stavby prďského
magistrátu povolil dce iné firmě
dopravního podniku - společnosti
lnžen ľlng dopľavnĺch staveb (lDs)
- užívání dané stavby.

r v kolaudačním dokumentu je jako
provozovatel a správce vodohospodá -

ského díla uveden pražsk dopravní podnlk'
lV letech 2@2aĹ2oo7 dopravní podnlk
postupně pľodal firmu lDS. Získala ji společ-
nost Kvatris podnikatele BohumIla Kvasnlčky.
Firmu p ejmenoval na IDS Praha.
l V roce 2oĺi od lDs Praha kupuje developer
cwt smíchov několik pozemkrj na Smíchově.
zjištuje' že se pod pťldou nachází vodní dílo.
I Podzemní soustavu si od té doby nárokuje jak
pražsk,ŕ dopravní podnik' tak deveĺoper. P ípad
s nejvyšší pravděpodobností zamí í k soudu.



několika desítek metr na něj na-
raziti dělníci, kdyŽ v 80. letech bu-
dovali metľo na lince B. Zjistilo
se, že vodu lze poměrně snadno
upravit na pitnou a po dobu minĹ
málně deseti dn jí v p ípadě nou-
ze zźlsobovat 600 tisíc lidí. Pro
hlavní město má tento zdroj cenu
z|ata, o které však mriže p ijít. Ve
h e jsou totiž velké peníze'

Vodní dílo se nachiŁí pod po-
zemky, nanichž chce tajemn1 de-
veloper CWI Smíchov postavit
rozsrĺhl komplex. Vznikla oba_
va' aby se d myslné podzemní
vodní dílo v;y'stavbou nepoškodĹ
lo' Napozemcích se však nedá sta-
vět, protoŽe je na ně uvalena tak-
zvaná stavebni uzźséra' Jednak
z d vodu, že pobliŹ pozęmkri se
nacbázi dopravní infľastruktura
jako tunel Mrázovka či Smíchov-
ské nádľaŽí. Existuje však i niŁor,
že stavební vzávěÍa na Smíchově
souvisí s utajovan] m vodním dí_
lem, které je vyzĺamné z hlediska
bezpečnosti. Povolit v1istavbu
mriže rada hlavního města.

,,Nelze oddělovat objekt vrtťr
jako jímací části díla od ostatních
částí _ železobetonov; ch kon-
strukcí, štolového systému a gĺa_
vitačního zásobníku. Toto vodní
dílo tvo í jeden celek a je neděli_
telné. V daném místě je vyhláše_
na stavební uzávěra, a to proto, Že
tam tento podzemní objekt - vod-
ní dílo pro zásobování metra _
existuje," míní znalec a specialis_
ta na vodohospodá ské stavby
Martin Jakoubek, kteľ pro město
vypľacoval znaleck; posudek.

Dnes jiŽ b1 valá koalice primá-
torky Adriany Krnáčové (ANo)
letos v zá í v jimku zuzźuěry ĺa-
ději nepovolila. Developer, od ně-
hož vedou linky k b valému šéfo-
vi CEZ Maľtinu Romanovi, se
však nevzdal a podle zjištění LN

se v polovině prosince obrátil na
nového primátora Zde ka H iba
a nového starostu městské části
Praha 5 (kde pozemky CwI smí-
chov leŽí) Daniela Mazura (oba
Piráti) s žádostí o setkání.

,rličelovka'a stáčení
vody Ye stanicĺch
InvestoÍ na politiky tlači, aby uzá-
věru z pozemku sejmuli. V dopise
pro H iba a Mazuľa, kter; LN zís-
kaly, si jednatel CWI Smíchov Ra-
dek Menšík nepfipouští, Žeby je-
jich stavba mohla vodní zdroj po-
škodit. ,,Nově nastolené téma daj-
ně akutní pofieby ochrany vodního
zdroje a vodních děl je jen ričelo-
vou zástěrkou pro zakĺytí dlouho-
dobého ignorování majetkového
stavu i zanedbané péče o jímací
vrty. Byla to p itom naše společ-
nost, jež po nabytí pozemkťl upo-
zornila na ęxistenci a stav těchto
đě1 a vŽdy postupovala ve snaze
tato díla adekvátně chĺánit i v rám-
ci 1 stavby našeho projektu. Na-
víc stavební uzávéĺa nikdy nebyla
ani ričelově prov źaźna s nyni tvĺze-

Roman' kter ž[e v Lond ně a studuje
na cambridgi.

nou ochĺanou vodních dě1," napsal
Menšík v dopise z l0. prosince.

Jeho tvrzení, že vodní dílo není
v dobľém technickém stavu, však
magistrát rozporuje. ,,P es špatn
stav povrchov ch znak vodního
dílaje toto dílo dle proveden ch
pr zkumťl funkční," uvedl mluv-
čí magistrátu Tadeáš Pľovazník.
Když se loni v červnu kprojedná-
ní projektu CWI Smíchov na rad-
nici sešla pracovní skupina, ve-
doucí služby ochranného systé-
mu metra Petr Kysilko si stav pod-
zemního díla pochvaloval.

,,V roce 2016 dopľavní podnik
nechal vodní dílo prozkoumat po-
tápěči' kte í popsali a zadokumen-
tovali současn; stav p ivaděče.
Ukázalo se, že díloje v naprosto
vyhovujícím technickém stavu,"
uvedl Kysilko dle zápisu jednání,
kteľJ' mají LN k dispozici. Šéf
ochrany metra dále sdělil, že
z podzemního p ivaděče je mož-
né čerpat vodu pomocí jímacích
vľt na zemsk; povrch, kde ji lze
upravit na pitnou. ,,Dopravní pod-
nik s vodou vŽdy nakládal jako

s pitnou. má svou ripravnu vody.
Vodu je za slźLvajicí technologie
schopen poslat do sítě metra. Té-
mě v kaŽdé stanici na trase B, od
Vltavy po Zličín' mriže b t odběr-
né místo," uvedl loni v červnu Ky-
silko.

Developer sázínato, Že radnici
vládne nová koalice primátora
I-I iba. Do karet mu hĺaje i fakt, Že
p ed Vánoci skončil ve vedení
pražského dopľavního podniku
Martin GillaÍ, kteni se k v;istavbě
na citliv ch pozemcích nestavěl
nijak kladně. Postup dopravního
podniku je d leŽit proto, že do-
pravce je p esvědčen; , Že vodní
dílo pat í jemu, a na zĺákladě toho
se podzemní stavbu snaŽí ochĺá-
nit. ''vě íme, Že p i současné změ-
ně politické repÍezentace hlavní-
ho města i avizované změně p í-
sfupu ke správě ve ejn ch zźleži-
tostí nastala vhodná doba pro pľo-
jednání cę|é záIežitostl za ličelem
nďezení e šen i, jež, blde za|oženo
na ově en ch skutečnostech a zá-
rove bude v zájmu všech zričasÍ-
něn ch stľán i všech Pražanri," na-

psď Menšík pľažskému primátoľo-
vi a staľostovi Prahy 5. Jednatel
Menšík tlačí vedení pražské politi-
Ę do kouta _ kv li ridajné dosa-
vadní nečinnosti rady hlavního
města. ,,Z tohoto d vodu jsme
byli nuceni se obrátit na Nejvyšší
správní soud a na ministerstvo pro
místní rozvoj se Žádostí o poskyt-
nutí právní ochĺany p ed nečiĺuros-
tí"'napsal jednatel CWI Smíchov
H ibovi a Mazurovi.

Rébusy k vy ešení
Zatímneru jasné, kdy bude o návr-
hu hlasovat H ibova koďice. Než
k tomu dojde, radnice by měla na-
jít odpovědi na drileŽité otázky.
Vedle nastavení ochrann ch pá-
sem kolem vodního díla je pot e-
ba určit, komu podzemní stavba
pat í. Nárokuje si ji jak pražsk
dopravní podnik, tak developer.
Spor by měl rozhodnout soud.

Zíejmá není ani akcioná ská
struktura CW] Smíchov. Develo-
per tvľdí, Že majoľitním vlastní-
kem firmy je podnikatel Radek
Menšík. obchodní rejst ík však

kter1i s udělením v jimky rovněž
souhlasil. Orazítkované dokumen-
ty dávajici projektu na Smíchově
zelenou se staly součástí materiá-
lu, ktei dostala rada hlavního
města na stril letos v zá í.

tĺ edníciva í mlhu
Poté' co LN o kauze v pĺosinci in-
formovaly, zača|i pracovníci
hlavního města mlžit a couvat.
Mluvčí magistrátu Tadeáš Pro-
yaznik mimo jiné uvedl, Že pro-
studování pot ebn1ŕch materiál
je časově nĺáročné. ,,Stejně tak by-
chom se neradi v tuto chvíli vyja-
d ovali k jednotliv m experti-
zám, jelikož' jejich pípadné pro_
studování zabere velké mnoŽství
času a bude se k nim pÍih|iżeĺ aŽ
v pozdější době ujednotliv ch fi-
zeni, kterych se expertizy t;ika-jí"' dodal mediální zástupce
magistĺátu. Z jeho slov vyplynu-
lo, Že li edníci a politici nemají
pľoblematiku pozemk na Smí-
chově nastudovanou a neosvojili
si ani posudky a expertizy. Je
tedy s podivem, Že ri edníci p ed
t emi měsíci dali minulé radě pod-
klady, na jejichŽ základě vędení
Prahy hlasovalo.

K zajímavému obratu dochází
i v kancelá ích IPR, kter p ed
rokem na udělęní v jimky ze sta-
vební uzávěry k vl. Na dotazy,
proč institut s návrhem souhlasil
či zda neměl obavu o poškození
vodního díla' jeho mluvčí Marek
Vácha sđělil' Že jeho ri ad p ed
rokem některé informace nefušil.
,,V listopadu 2017,kdy IPR sou-
hlasil s udělením v jimky ze sta-
vební uzávěry, jsme neměli k dis-
pozici żádné rĺdaje o existenci
vodního díla včetně jímacích
vrt . I proto jsme toho názotu, Že
sę má o zástavbé na tomto místě
vést další diskuse," napsal LN.

z^člľÄ PlłTl' ľoYEt^

Policisté dostali
pľáYo za p estupek
jen domluvlt
PĺłAHA Policisté mají znow pĺá-
vo ešit méně závažné p estupĘ
pouze domluvou bez nutnosti je
zaznamen vat Umožnila to po-
slanecká novela, která včeĘším
dnem nabyla rĺčinnosti. Možnost
domluvy platí i pro p estupky
v dopravě, kde d íve policisté po-
'kuty jednotlivc m uloät museli.
V minul ch letech mohli policis-
té vyešit p estupek p ímo na mís-
tě píkazem, a to buď pokutou,
nebo napomenutím. Zavedla to

reforma p esfupkové legislativy
rĺčinná od lét^ 2016. Minister-
stvo vnitra sice v metodice p i-
pouštělo možnost ešit některé
proh ešky nefoľmálně, podle au-
tor novely ale tľvďy pochyby,
zda pro takov zprisob existoval
zĺíkonn podklad. Změna v ziĹko-
ně v podltatě vľací postupy, jeŽ
platily p ed refoľmou. čtk

PŘiP^D črpl ľľizoo

Policie pľodloužila
lh tu pľo Wšet ení
kauzy do 30. dubna
PRAtl^ Policie znovu prodlouži-
la lh tu pro vyšet ování kauzy

kolem padesátimilionové dotace
na stävbu farmy Čapí hnżdo do
konce dubna. Sĺátní aástrrpce se
k prodloužení lh ty vyjád í
v rámci následující prověrky,
uvedl m]uvčí městského státní-
ho zastupitelství AIeš Cimbďa.
Lhrita pro skončení vyšet ovłĺní
byla prodlouženajiž d íve, nejpr-
ve měla vypršet na konci zá 1,

tehdy ji kriminalisté p esunuli
na 31. prosince. V kauze čelí stí_
hání premiér AndĘ Babiš
(ANo) i někte í členovéjeho ro_
diny. 'Bolicejní orgán dne
21. prosince 2018 písemně strát-
nímu zástupci zdrivodnil, pľoč
nebylo možné vyšeđovrĺní skon-
čit' jaké tĺkony je t eba ještě pro-
vést a pojakou dobu bude vyšet-

ování pokĺačovaĹ tj. do 30. dub_
na2019," uvędl Cimbala s tím,
že vzhledem k tomu, že se vyšet_
ování nachŁí v neve ejné části,

není možné jednotlivé tikony blĹ
že komentovat. čtk

Počrsl

Začne sněžit'
p ituhne a bude to
klouzat na sllnicích
PĺIAHA siln vítr, kteľ v Česku
hĺozil yčera i dnes, dopľovodí
posfupně i sněŽení. Dnes se mo-
hou tvo it zmrazky a náledí, ve
vyšších polohách se až do pátku
mohou objevit sněhové jazyky

a ojediněle i.zź*ěje. V nrĺrazech
m že foukat rychlostí 60 až 80
kilometr v hodině, na horách
aŽ l l0 km/h. SilnÝ vítr ďekáva-
jí p edpovědi v ćechách a na
Čęskomoravské vrchovině do
dnešního večera. vítr m že po-
škodit snomy a budovy, meteo-
rplogové doporučují opatrnost
p i ízení aut. Na horách by lidé
neměli chodit na h ebeny. Bě-
hem odpoledne a večęra bude
vítr od zźryadu slábnout a mťrže
začít sněžit i v ĺttiĺách. Začne
se postupně ochlazovat a tvorba
zmrazkt a náleď se během s e-
dečního odpoledne a večera p e-
sune z vyšších poloh do st ed-
ních a nižších," uvádí p edpo_
věď meteorolog . čtk

poltctE

Dopľavní nehodY
měly loni szt obětí
pRAHA P i dopravních nehodách
loni v Česku zem ęlo 571 lidi,
cožje o 9 víc než o rok d ív. Tra-
gická bilance je nejhorší za t i
roĘ' V samotném prosinci se po-
čet usmĺcen1ch pľoti lo sku zv -
šil o šest na5l.Z'advaĺláct měsí-
cti jich naposledy bylo více
v roce 2015' kdy na česĘch silni-
cích zahynulo 660 lidí. Nejvíc
mrtv ch bylo loni podle dostup-
n ch informací v srpnu a zá i,
kdy p i dopravních nehodách ze-
m elo shodně 64 lidí' Nejméně
o&ti _ 21 - si vyŽádď rinoľ. čtk

+ffiffi #ffi ffi&E= +


