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Pod pozemkem mezi smíchov_
sk'ŕm nádĺaäm a Císďskou loukou
se však nachází cenné vodní dílo.
A radní avizují, Že pokud je firnkční
a obsahuj e kvalitní vodu, bude pro
ně jeho zachování prioritou'

Není to p itom tak dármo, teprve
v záŤi, co uzávěru z pozemku od-
mítlasejmout uŽp edchozí politic-
ká reprezentace v čele s primátor-
kou Ädĺĺanou Krnáčovou (ANo).
Atozedvoud vod Jednaknace-
lém ťrzemí vzniká změna rizemní-
ho plánu, která má snad ieště letos
ľozhodnout o budoucí podobě celé
lokality, a jednak právě kvrj]i unĹ
kátnímuvodnĺmu dílu.

Komupat ívoda?
Tovzniklo poté, co dělníci v80.le-
tech budovďi tunely metra B ana-
razilipfi tomnavydatn zdĺoj kva-
litní vody, kterou nebylo obtížné
p edělat na pitnou. Na místě byly
vybudovány soustavy iímacích
vIt , štol a šachet, doplněn ch
p ivaděčem o délce 1,2 kilometru,
kenÍvodu rozváď do stanic metra.

Ze strategicĘch drivod nebylo
dílo ani zaneseno do katastru ne-
movitostí a aŽ doneđávna o něm
věđěl málokdo. Zejména proto, Že
v p ípadě kĺize mriŽe zásobovat
po dobu 10 dnri pitnou vodou až
6oo tisíc obyvatel metropole.

Během následujících let však
pozemek nad vodním dílem p e-
šel z privodně městské firmy InŽe-

n ring dopramích staveb (IDS),
ze které se stala soukĺomá IDS
Praha, do rukou developera CWI
Smíchov' Ten z poloviny pat í fir-
mě Galleta právníka Josefa B ezĹ
ny, z pětiprocentpodnikateli Kallu
Koppoviazbyl 4Sprocentníbďík
akcií vlastní nepľrihleđná lond'fol-
ská fiĺma CityWest Investoľs Ltd.
Lidové noviny zjistily' že paľt-ne-
rem skupiny je také b val'}' šéf CEZ
Martin Roman. Firma chce na Po-
zemku postavit rozsáhl komplex
bytov' ch a kancelá shích budov.
Azde se sĘhĺáproblém' Nacelou
lokalitu je uvalena stavebnĺ uzá-
věra, která firmě bráĺrí ve v stav-
bě. A z magisttátuzačiĺajizazru-
vat obavy, Že by pliĺnovaná stavba
mohla vodní dílo poškodit.

To však developer nep ipouš-
tí. 

"Projekt 
polyĺimkčního centra

Smíchov je navrŽen tĄ aĘ nedo-
šlo k iakémukoliv ohrožení vod-
ních děl a potencialního vodního
zdĺoje," stojí uvedeno v dopisu pri-
mátorovi.

Firma se záĺove s praŽslofm do_
prarĺním podnikem dohaduje oto,
čí vodní dílo je. Jestlĺ městą nebo
developerą liter' twdí, že ho získď
spolu s pozemkem nad ním. .

"Dopravní 
podnik si teđ dělá

aĺalĺzy a p ipravuie se na práv-
ní bitvu, aby dokázal, že je'dílo
jeho a Že se to neprodďo společ-
ně s IDS," ĺká místop edsedlĺ7ně
dozorčí rady dopľarmího podniku
a b' valá radní pro rizemní rozvoj
Petra Kolínskĺ (zelenĺ). Byla to oną
kdo v zá í kolegrim ke schválení
p edložil žádost o sejmutí staveb-
ní uzávěry coŽ jíĺaŕizujezźlkon.

'V 
rivodní eči jsem ďe ro'ĺnou ek-

lą Že by radní byli blázni, kdyby pro
to zveďi ruku' füá Kolínská A ne-
bylo to jen kv li dohadtim o vođní
đílo a kvrili pfipravované rizemní
studii.

Ú edníkroz.hodl
Podivné bylo í to, Že žádost o v'|ĺ-

iimku ze stavební uzávěrynepodal
develope1ďe p ímo odbor strate-
gicĘch investic v čele s editelem
Karlem Prajerem. Ten poďe Kolín_
ské vyrržil toho, že ve stejné lokalitě
chce jeho odbor stavět tramvajo-
vou trať. JenŽe do rizemí, pro něŽ

. o v'ŕjimku z uzávěry žádď, zahľnul
i pozemĘ developera.

'Pan 
Prajer'ľozhodně není place-

n' od toho, aĘvy izoval žádosti
soukĺom ch majitelti, ta firma si
to mohla klidně podat sama. Navíc
k takovému postupu neexistovalo

žádné ľozumné vysvětlení a ani mi
pan Praier žá{né takové nenabíď,"
füá Koľnská. Prajeľ na žádost HN
o reakci na kľitiku p ed uzávěrkou
nereagoval.

Steiné pochybností o jeho postu-
pu wjád il i b val radní pro dopra-
vu łahy s tomáš Homola (STAN).

J(dyž si o takovou Žádost poŽádá
developer, je okamžitě cílemvelmi
podrobného zkoumání, zatímco
když o to žádá magistrátní odbor,
prochází to schvalováním iako nuŽ
po másle," vysvětĘe Homola.

Ato se skutečně stalo, napodzim
roku 2o17 magistrátní odbor rlzem-
ního rozvoje a Institut plánovĺní
a rozvoje hl' m. Pľahy obě v jimĘ
ze stavební uzávěry odsouhlasily.
jlehdy tyto subjekty neměly k dis-
pozici Žádné daie o existenci vod-
ního díla včetně vrt ," bľánĺ roz-
hodnutí u edníkri současn1Í radní
pro rizemní rozvoj Petr Hlaváček

Stopku změně vystavili aŽ b'vďí
radnĺ loni v za í. Kvrlli procesním
záležitostem však bude muset Žá-
dost znovu projednávat nová koa-
lice, kterou bude muset developer
p esvědčit.'Bude-li projekt v sou-
ladu s vodním ďlem, s umístěním
stavby nemám problém a budu ini-
ciovat konstruktivní jednání o jeho
v sledné podobě'Ale pokud jevod-
ní dílo skutečně funkční, má samo-
z eimě p ednost," íká Hlaváček

Na polovinu ledna si smluvil se
zástupci developera schrizku. Bude
na ní chtít mluvit o moŽnosti vzni-
ku dostatečně velkého ochĺaĺného
pásma zeleně nad vodním dílem,
které by mohlo sloužit jako záso-
b;ĺrna vody v pfípadě kľize.

Kolínská však upozor uje, Že
změna rizemnfüo plánu pro uzemí
by měla b, t hotová ieště letos a smě-
uie k menší zástavbě, neŽ s jakou

počĺtá developer' Proto by poďe ní
nemělafirma dostat vjimku ze sta-
vební uzávěry bez oh]edu na oris-
tenci a zachování vodnfüo díla.
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eveloper C\M Smíchov tla- dní
by dokázalo
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