CWI Smíchov s.r.o.
se sídlem Archeologická, 2256/ l
l 55 00 Pľaha 5

|Č:ľR84|626

zapsána do obch. ľejstříku u Měst' soudu v Pľaze, oddíl C, vloŽka 238597

Magistľát hl.m.Prahy
YäŹenápaní
Mgľ. Petľa Kolínská, náměstkyně primátoľky pro územnírozvoj a územníplán
Nám. F.Kafky l
I l0 0l Praha I

K čj. MHMP 104046212018

V Praze, dne l6. ěervence

20 l 8

o

Yáżená paní magistro,

opětovně se na Vás obracím jménem společnosti CWI Smĺchov s.ľ.o.' se sĺdlem Archeologická

2256ll, l55 00 Praha 5

-

stodůlky, lČo: o:tąlo26, vsouvislosti spovolením výjimky ze zákazu

stavební činnosti stanoveného vyhláškou č,'33ll999 sb' hl' m. Prahy, o stavební uzävéÍeve velkých

rozvojoqých územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších novelizací ve vztahu k záměru
,,Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých prostoť', jeŽ se

ýká mj. i

pozemků parc.

č. 659ll,

659/2,

659/3,66011,66012,66l,66Ż/l,66Ż/Ż, 66Ż13, 66214,664,66813, 66814, 66815,669/l,669t2, 669ĺ3,
669/4, vše v k.ú' Smichov, vtastněných našíspolečností.

Potvrzuji přijetí Vašeho dopisu ze dne 28. června 20l8. Po jeho detailním prostudování však povaŽuji
za nutné na skutečnosti v něm uvedené jménem CWl Smíchov s'r.o. ľeagovat a uvést něktęré z nich na

pravou míru.

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost (dále jako ,,DPP") požádal po dohodě
s Městskou částíPraha 5 o odstranění stavební uzávěry v uvedené lokalitě v rámci plánu na rozšíření

tělesa NádľaŽní ulice. Naše společnost se k této iniciativě připojila bezprostředně poté, co se stala
vlastníkem pozemků nabyrých od IDS Pľaha a.s. a od té doby na tomto projektu intenzivně pracuje ve

spolupľáci s DPP' Skutečnost, že žádost o výjimku podal odbor strategických investic MHMP nic
nemění na skutečnosti, že CWI Smíchov s'r.o. na tomto procesu
participuje.

a

podané žádosti v'ýznamně

--

CWI Smíchov s.r.o.

Současná situace, kdy byla po více nęŽ dvouletém projednávání
společnostíve spolupráci

sDPP získána koncem roku 20l7

a

konzultacĺch vedených naší

souhlasná vyjádření všech dotčených

orgánů a institucí, a přesto dosud nedošlo k vydání rozhodnutí o povolení 'rýjimky ze stavební
uzávéry, je již nadále neúnosná, neboť zásadním způsobem poškozuje oprávněné zájmy naší
spoleěnosti, jakoŽ i zárimy dalších dotčených subjektů a především znemožňuje pľovedenídlouhodobě

potřebné a nezbytné revitalizace a rozvoje této zanedbané části Prahy, včetně revitalizace prostoľu

Nádražníulice.
Samotná stavební uzávéraje a młłvŽdy být jen dočasným opatřením, které by mělo b;ýt v platnosti
pouze po dobu, kdy trvajíjasně od počátku specifikované důvody projejí zŕízeni a předem stanovenou
dobu.

Skutečnost, Že

$o

důvody pominuly, potvrzují i obdrźená kladná vyjádření všech dotčených subjektů

a orgánů. odkazujeme zźtoveń na skutečnost, Že v související a v zásadě identické situaci rozhodl
Nejvyššísprávní soud ČR ve vztahu k téžestavební uzávěře rozhodnutím sp. zn' 4 Ao 8/20l

2l.

rinora 2012,kde mj. konstatoval dlouhodobou bezradnost

l

ze dne

MHMP jak s územím nalożit a stavební

uzávěru vnapadeném rozsahu zľušil,neboť ncčinnost MHMP ncmůžcjÍt ktíživlastníků pozemků,
kteří jsou touto nečinností negativně zasaŽeni na svých právech' Tento závěr

je

zcela relevantní i

v našísituaci' ZazaráŽející a zásadní pak považujeme skuteěnost, Že rada hl. města Pľahy za identické
situace rozhodla o odstranění stavební uzávěry pro pĄekt

20l8 pro projekt,,Smíchov Business Park _ DUR".

Zlaý lihovar

a.s' a naposledy dne 30. ledna

S ohledem na získání všech potřebných souhlasů

se lze jen obtížněubránit podezřeníz diskriminačníhopostupu.

Ve vztahu k Vašim tvrzením ohledně našeho záměru ýkajícíchse ,,nevy'jasněných vlastnických
vztahů k jímacímvftům a významnému vodnĺmu dílu v podzemí", pak povaŽujeme za zásadní
upozornit na následující.

JímacívĘ byly zanedbávány a neřešeny zjevně po dobu několika desetiletí, přičemŽ lze jen
podotknout, Že vodní dílo i souvisejícíjímacívĘ pochźu'ejí z minulého tisíciletía pľoto byl
nepochybně

jiŽ dostatek času jak

k vyřešení majetkové situace, tak k rozhodnuti ohledně potenciální

nutnosti ochrany vodního zdroje. Dosud se však Ze strany odpovědných orgánů nic nestalo. Ve
skutečnosti celá otázka existence
otevřena a

ijejí řešení iniciováno

i

moŽné ochrany gravitačního přivaděče a jímacíchvrtů byla

znaŠístrany po nabytí pozemků a provedeno na našę náklady' jak

jsme detailně vysvětlili a doložiliv dopise ze dne l9. března 20l8, jejŽ jsme adresova|i iVám'

aCWI Smíchov s.r.o.

Jako noví majitelé pozemků i na nich umístěných jímacĺchvrtů jsme opakovaně nabízeli městu
převedení jímacíchvrtů do vlastnictví města ďnebo zŕizeni ochľanných pásem, na což však MHMP
pľostřednicwím Vámi vedeného odboru nikdy nereagoval. Výsledkem dlouhodobé nečinnosti města a
ignorování jak žádosti o odstranění stavební uzávěry, tak otázky vyřešení ochrany jímacíchvrtů, je

stav, kdy

je

potencĺálně ohroŽeno zachování

a zajištění významného zźńożníhozdĄe vody pro

PraŻany ahrozí tak vznik bezpľecedentní škody ve výši dosahující aŽ l,5 miliardy Kč.

Zcela z našíiniciatiYy a v legitimní snaze zreallzovat na pozemcích Projekt polyfunkčního centra
Smíchov jsme vynaloŽili rozsáhlé úsilíi za úěelem zmapování umístění a stavu jímacích vrtů na
pozemcích, zaangażovali jsme na vlastní náklady experty za úěelem zjištěnísoučasnéhostavu a
zajištěníochrany vrtů i v rámci realizace našeho projektu

a

jednali se všemi zrírčastněnými subjekty,

které o to projevily zá|em. V rámcijednání s DPP a Magistľátem hlavního města Pľahy jsme dokonce

navrhli uzavření Trojstranné dohody, která by na stľanéjedné umožnila CWl Smíchov ľealizovat
pľojekt na pozemcích a zároveň by na stľaně druhé ząjistila pro město, DPP a předevšim pľo občany

definitivní vyřešení vlastnických vztahů k vrtům a jejich ochranu formou zÍízeni adekvátního
ochranného pásma, revitalizaci Nádražní ulice, a to vše za minimálních veřejných nákladů. Naše

ochota věc vyřešit smírně a bez poŽadavku na lihľadu ceny vrtů a souvisejících pozemků je však
časově ohraničena. Faktickyjediným požadavkem za naši stranuje dodrŽovánĺ zákonných pľavidel a
lhůt ze strany městských orgánri, včetně odstranění stavební uzělvěry, pro kterou jiŽ dávno neexistují
zétkonné důvody' Pokud však nebudeme schopni

ekvivalentním řešení nejpozději do

3l.

naléa shodu nad navľženou dohodou či jiným

srpna 20l 8, naše nabídka pozbude platnosti. Následně budeme

nuceni se soudně domáhat zľušeníuzźtvěry a zároveň se začneme chovat jako jasný a definitivní
vlastník pozemků a na nich se nacházejících vodních děl.
Pro úplnost dodáváme, že návrh trojstranné dohody je v současnédobě připomínkován ze strany DPP
a

MHMP

a tímto jej oficiálně předáváme i Vám v příloze tohoto dopisu.

Za ćlalé situace jsme v rámcĺ povinnosti ľýkonu řĺńdnépeče při řízení našĺspolečnosti povĺnni
upozornit Magistľĺńthlavního města Praha a Vás jako představĺtelku odpovědnou za oblast
územnĺhoľozvoje ne stav' kdy přetnávající ncčinrost jen dále pľohlubuje škody a prodlužuje
nezákonným způsobem dobu, kdy není možnédotčenou smíchovskou tokalitu ľevitalizovat a
započíts realizací našeho projektu. Jsme přesvědčeni o tom, že neexĺstuje řádný zákonný důvod

pro udlžovánĺstavební uzávěry ,,vRÚ Smíchov jĺh", což potvľdila i všechna získaná vyjádření
a/nebo souhlasy všech dotčených subjektů a úřadů.Nemůžeme již nadále

mlčĘakceptovat stav,

kdy pouze z důvodu dlouhodobé nečinnosti a pasiviĘ MHMP v oblasti űzemního rozvoje není

7--

CWI Smíchov s.r.o.
možnérealizovat projekt odsouhlasený všemi subjekty a úřady a zcela jednoznačně vedoucí
k ľevitalizaci e zkvalitnění daného územía vyzýváme

Vás pľoto ke zjednání

nepľodlené

nápľavy.

V současnosti, kdy Praha zjevně trpí absolutním nedostatkem nové býové v'ýstavby

a

revitalizace dotčenéhoúzemípředstavuje zásadní předpoklad pro dalšírozvoj Smíchova,
nečinnost skuteěně obtížnépochopit. Z poh]edu

CWl Snlĺchov s.ľ.o. je pak

zároveřl

je

tuto

pokračovánĺ této

nečinnosti nepřijatelné. neboť vede ke vzniku dalších a rozsáhlejších škod ajde o projev nezákonného
(ne)jednání ze strany

MHMP.

YyĄváme Vás proto s odkazem na vše výše uvedené k urychlenému pľojednánĺ a rozhodnutí ohledně
udělení výjimky ze stavební uzátvéry.

V případě, żetato záležitost nebude uspokojivě a vsouladu

se

' srpna 20l8, budeme nuceni celou zźúeŻitostřešit soudní cestou.
Zfuoveň pak marným uplynutím této lhůty zaniká naše nabídka řešit věc cestou řojstľanné dohody a

zákonem vyřešena nejpozději do

3l

budeme se následně chovatjako opravněný a suverénnívlastnik pozemků i na nich se nacházejících
vodních děl.
Jak jsme

již dlouhodobě

prokázali, vżdy dáváme přednost kooperaci a koordinovanému Postupu se

všemi zúčastněnýmisubjekty a institucemi. V daném případě jsme však již vyčerpati všechny
možnosti jak věc vyřešit standaľdnĺ cestou a navľhli městu řešení řešícívšechny otevřené záleŽitosti, a

to věetně návľhu trojstranné dohody, jeŽ

umoŽňuje vyřešení celé situace na straně města za

minimálních nákladů. Tento mimořádný krok pak činímeproto, Že jsme skutečně od roku 2015
vyčerpalijiŽ všechny standardní možnosti a přes získánívšech souhlasri

a

jednoznačné potvrzení, Že

důvody pľo trvání stavební uzźxěry pominuly, MHMP nadále zůstává neěinný. Nečinnost pak
způsobuje našíspolečnosti zá.ľażĺéŠkody a znemožňuje nám realizovat legitimnĺ projekt na našich

pozemcích a v důsledku pak ohrožuje i záljmy hlavního města Prahy a jeho oběanů a můŽe vyústit
v mnohamilionové škody.
S pozdravem,

CWI Smíchov s.ľ.o.
fucheologickí2256ll
t55 00 Praha 5
Ič: 03t4ló26

o

Ing. Radek Menšík,jednatelCWI Smíchov s.r.o.

l

příloha

-

Návrh tľojstranné dohody

-

CWI Smíchov s.r.o.

Na vědomí:
Adriana Krnáčová, primáúorka hlavního města Pľahy
Prof. Ing' Eva Kyslingerová, CSc, náměstkyně pńmálorlĺy
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