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Věc: Vviáđření společnosti CWI Smíchov s.ľ.o. a žádost o ziednání nánľaw

v áž!ęny pane šéfredaktore,

obľacím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov s.r.o.' se sídlem Archeologická225611,155 00

Praha 5 _ StodůlĘ, v souvislosti s probíhající oěerňující kampaní na stránkách listu, jehoŽ jste

šéfredaktorem. V Lidoých novinách a na seľveru www.lidovky .cz byly ve dnech 5 ', 6., '1 ., 10. a 1 5 '

pľosince 201'8 a dále ve dnech 2., l0. a 14. ledna 2019 vrámcitzv.Kavy LN publikovány článĘ

,,Praha svádí boj o uĘený zdľoj vody" (5.l2.2o18),,,Tajemnou firmu vábí vodní klenoť' (6.ĺ2'Ż018),

,,Londýnská mlha nad pražskou vodoť' (7.12.2ol8), ,,Úředníci dali všanc vodní zdroj" (10.12.2018)'

,,Tajemný developer harazil na zna]lce" (15.12.2018), ,,Tajemný developeľ napadá kvalitu vodního

pokladu.. (Ż.L'2olg),,,Nepruhledná firma CWI Smíchov naléhá na ľadu hlavního města" (1l.1.2019)

a ,,Tajemný developer si náľokuje kus metra. Patří nám pozemky i vše pod nimi, twdí" (14'l'20l9),

přičemž pľo všechny ffto ělánĘ a jejich vyznění je spoleěná snaha poškodit dobré jméno a pověst jak

společnosti CWI Smíchov s.r.o.' tak celé skupiny CWI, jejíž jsem vlastníkem i mé osoby.

Rozhodl jsem se Vás tímto dopisem přímo oslovit a poźádat o zjednáni nápravy a uvedení

nepľavdiých a úěeloých tvrzení na pravou míru. Bezprecedentní interu;ita i rozsah probíhající

kampaně, jakož i zjevná a úmysĺná neochota autora ělánků se zabývat alespoň minimálním ověřením

faktické správnosti uváděných Ńrzení' ĺnne u Lidových novin, ve světle jejich historického jména a

tradice, doslova šokovala.

Jelikož namísto prostého vyhovění naší žádosti na odpověď dle tiskového zźtkona byl na serveru

www.lidovky.cz dnę 14. ledna 2019, vedle uveřejnění textu naší odpovědi formou publikace

,,vy,jádření.., znovu publikován další ělánek, obsahující opakování již dřívějších nepravdiých a

zavádéjicích tvrzení, rozhodl jsem se obrátit přímo na Vás tímto dopisem s požadavkem na zjednání



CWI Smíchov s.r.o.

nápľavy. Intel',ita neopľávněného zásahu do dobľého jména a pověsti skupiny City West Investors i

mé osoby již dosáhla takové miry, Źe ji nemohu dále nechat bez adekvátní reakce. Považuji za

zarźňející, že dlouhodobě připouštíte zneužití Lidoqých novin k vedení nepravdivé a ťlěelové

kampaně, vedené navíc na zjevnou objednávku osob spojených s někteými představiteli hnutí ANI6

na úrovni města, Dopľavního podniku i městské ěásti Prahy 5, a to bezvynaloźení alespoň základní

snahy o zjištění pravdiých a objektivních faktů'

Bulvárnost a úěelovost přístupu autora všech ělánků pana Koutníka, ignoľujícího i jemu objektivně

doložené a navíc z veřejných zdrojri přímo ověřitelné skutečnosti, prokazuje zřejmou tendeněnost a

snahu vyhovět obdrženému zadáni.

Neustále se opakujíc í tvrzení o ,,tajemném" developerovi, respektive o firmě s neprůhleđným

vlastníkem, jsou absuľdní a nepodlożęnźl a slouží pouze snaze o bulvární a senzacechtivé vyznění

údajné ,,kauzy Lidoých noviď'. Na ,,novinářské dotazy" autora jsme poskytli podľobné odpovědi

včetně zdľojoých dokumentů a odkazů na veřejné zdroje informací, věetně infoľmací o vlastnictví

CWI Smíchov s.r.o.. Spoleěnost CĘ West Investoľs s.r.o' vlastním prosťednictvím londýnské firmy

CITY wEsT INvEsToRS Ltd. já jako Ęzická osoba a činím tak v souladu se všemi pľávními

předpisy a požadavky již od ľoku 2004, kdy byla tato společnost založena. Společnost City west

Investors s.ľ.o', obdobně jako všechny spoleěnosti patřící do mnou vlastněné realitní skupiny, po celou

dobu své existence ŕádně a věas plní všechny infoľmační povinnosti vycházející z požadavků ěeské

pľávní úpravy. Mluvit proto v této souvislosti o neprůhledné spoleěnosti je tak nekorektním a

nepravdiým ýrokem, jenž slouží pouze snaze autora ĺnne a mou společnost oěeľnit. Na jeho dotaz

jsme navíc informaci o tom, kdo je vlastníkem CWI Smíchov s.ľ.o. posĘltli, ani to však nevedlo

k upuštění od používání úěelového klišé o,,tajemném developeľovi".

Na developeľském trhu v České republice působím přes 25 |et a vżdy jsem si zakládal na dobrém

jménu a dobré pověsti jak své osoby, tak mnou vlastněných firem. VŽdy jsme důsledně postupovali

v souladu s platnými pravidly a legislativou, což dlouhodobě oceňují naši obchodní paľtneři,

spolupracující banĘ i naši zźtkazníci. Souěasná oěeľňující kampaň na stľánkách Lidových novin tak

bezdůvodně a svévolně zasahuje jednu z nejcennějších částí naší podnikatelské činnosti, dobrou

pověst vybudovanou za roĘ usilovné, korektní a kvalitní práce.

Autor ělánků pan Koutník úmyslně zamlčel několik pro histoľii celé ,,kaud' zásadních skuteěností a

jiné naopak účelově překrucuje. Považuji za nutné zdűraznit, že společnost CWI Smíchov s'ľ'o'

postupovala od poěátku po nabytí pozemků na Smíchově ffansparentně a v dobré víře- Dlouhodobě

jsme se snažili nejen dosáhnout udělení \.ýjimky ze stavební uzátvéry ěi zrušení uzź*ěryjako celku,

souěasně ve snaze připľavit kvalitní pľojektovou dokumentaci pro Pľojekt Polyfunkěního centra
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Smíchov jsme z vlastní iniciativy ve vztahu k městu, městské části Praha 5 i Dopľavnímu podniku

otevřeli i oŁázku adekvátní ochľany jímacích vrtů ústících na naše pozemĘ a následně i celého

podzemního dila nachźtzejícího se pod našimi pozemky. Naše společnost pozemĘ k ýstavbě projektu

odkoupila od spoleěnosti IDS Pľaha a's' v ľámci standaľdní obchodní transakce, přiěemž tato

společnost pozemĘ původně vlastnila již od roku 1994. Našę iniciativa v této věci však obnažila

skutečnost, že o toto nyní tak zásadni a cenné dílo se, měřeno přinejmenším pohledem z povrchu,

nikdo dlouhodobě nestaral a nepeěoval o něj, nebyla zŕízena ochľanná pásma a zh|avíjímacích wtů

ústících na povrch byla v naprosto dezolátním stavu. Záľoveň se ukázalo, a to i na zź,&ladě liředních

ľozhodnutí i stanovisek a posouzení z doby před tím, než jsme pozemĘ nabyli, źe za v|asfrtika

vodního díla byl dlouhodobě považován pľávě vlastník pozemků, a nikoliv Dopľavní podnik.

Následně se poprvé objevil, dle našeho ĺázoruúčelově vynalezený, aľgument o utajení vodních děl,

neboť z úřední dokumentace vyplývá, że dila nebyla považována za utajená a bylo s nimi nakládáno

zcela jako s jinými vodními díly. Situace pak vyvľcholila tím, že osoby, jejichž dĺouhodobé úplné

zanedbáníjak faktické péěe o vodní díla, tak ignoľování přinejmenším zjevné nejasnosti ohledně

samotného vlastnictví těchto děl, byla naší inciativou přivedena na denní světlo, zač,aly činit koĘ

směřující kjednoznačnému zastrašení a poškození naší spoleěnosti. Autoľem opakovaně citovaní

pánové Kysilko z Dopravního podniku, pan znalec Jakoubek a pan Baľták z oddělení kizového

managementu MHMP, jsou dle našeho nźęoru pľávě osobami, které po několik desetiletí ponechaly

bez povšimnutí jak vyvedení pozemků a vodních děl z majetku DP a potvrzení tohoto stavu

kompetentními úřady, tak postupující devastaci jímacích vľtů na povrchu, o samotné ockaně takto

zásadního vodního dílä nemluvě. Není z pohledu ce|é prezentované story podivné, jak je moźné, źe

dosud zavice neź30 let existence těchto děl nikoho z odpovědných nenapadlo takto významná vodní

díla a vodní zdroj chránit a zŕidit ochranná pásma a źe otźnku ochľany vodních děl otevřel až

developeľ, jenž chce v lokalitě stavět? obdobně nikdo nekontroloval a nechľánil pozemĘ a vođní díla

v době jejich vyvedení zDP ajejich definitivní kolaudace? Ani tuto zjevnou skuteěnost však autoľ

jakkoliv nezohlednil, ani nevyužil naší nabídĘ na pľohlídku místazaúčelem uěinění samostatného a

na faktech na místě ověřeného stavu vodních děl. obdobně považuji za nestandaľdní, aby autoľ

namísto uvedení skuteěnosti, Že uľčité infoľmace a dokumenty jsme mu v odpovědi na jeho dotazy

poskytĺi my, opakovaně uváděl ,,tajemné" tvrzení o získáni zdroje ,,ze zjištění LN ěi đle informací

LN*.

Na
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platnÝch právních předpisů.

Bohudík je alespoň otÁzV'a zajištění adekvátní ochrany vodních děl věcí pregnantního technického

posouzení hydrogeologicĘých expeľtů (ímž poýtce často citovaný pan Jakoubek není) a v této otźnce

existuje zjevná shoda mezi odboľnými stanovisĘ hydľogeologů pořízených naší spoleěností a DP.

Námi podaný návrh na stanovení ochranných pásem vodního zdľoje plně odpovídá a reflektuje

podmínĘ a omezení stanovená zna|ci z oboru hydľogeologie. Autorovi pak nesüĺla za zmínku pľo

pochopení věci další ýznamná skutečnos! kdy i pan Jakoubek byl již před více než l0 lety

spoluautorem odborného posouzení, jež dospělo kzávétu, źe je vmístě možné při dodržení

stanovených omezení stavět. Náš pľojekt tato omezení plně respektuje.

Při nákupu pozemků jsme si samozřejmě byli vědomi skuteěnosti, že pozemĘ jsou dotěeny stavební

uzávěľou v ľámci tzv. velkého rozvojového ivemí Smíchov-jih. očekávali jsme však, že stejně jako

v obdobných případech v dané lokalitě, bude možné dosáhnout zrušení stavební vźľvěry na zá.lrlladé

souladu našeho pľojektu s územním plánem a splnění všech dalších omezujících podmínek. Souhlasná

stanoviska všech dotčených odborů MHMP i IPR tento soulad potwdila.

Aľgument spoěívající v údajné provázanosti stavební uzźtvéry s existencí vodních děl je oěividně

účeloý a nepľavdiý, ikdyźasi nelze očekáva! že by se autor v této složité problematice orientoval, a

to přesto, źe: (i) tzto uzźlvěra dopadá i na smíchovská území, kde žídná vodní díla nejsou, (ii) její

zŕízeruobsahuje jasně uvedený, a jak potvľdil Nejvyšší spľávní soud již dávno překonaný, důvod, (iii)

ztéże vzálvěły byly již uděleny vyji.ky při věcně identické situaci a (iv) obdobné uzávěry existují

v ěástech Prahy, kde vzdálenost k vodě přesahuje i několik kilometrů.

I z toho jak autor nekiticĘ přejímá ,,podstrčenou" argumentaci všude tam, kde se to hodí chtěnému

vyznéní ělánků, lze dovodit jasnou autoľovu snahu nikoliv kriticĘ a objektivně popsat současnou

složitou situaci, ale znovu zdtraznit naši takřka kriminální motivaci v tom, že chceme v této dosud

zanedbané lokalitě stavět byty a kanceláře. Lokalitu Smíchova považujeme totiź nadáie za velmi

zajímavou, představující jeden zmźia dosud neľevitalizovaných bľownťreldů vblízkosti centľa.

Nadále chceme jejímu rozvoji přispět, a pokud pan autoľ dovolí, ręalizovat na této ýstavbě přiměřený

zisk. Zároveň jsme si však vědomi skuteěnosti, že je pro ýstavbu nutné dodržet podmínĘ a omezení

vyplývající j akzitzemního plánu, tak z navľhovaných ochľanných pásem vodního zdroje tak, aby byla

zajištěna jeho ochľana.
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Upřímně si nejsem vědom toho, ěím jsme vyvolali takoý ,,zźtjerĺf' Vašęho listu a zda jsme mohli

v dané věci postupovat jinak. Velmi bych ocenil, pokud byste z pozice šéfredaktora Lidových novin

pľověřil, zda dosavadní ělánĘ pan Koutníka v této Kauze LN skuteěně odpovídají standardům a

praviđlům novinářské práce Vaší redakce, včetně ověřování faktů a posĘńování objektivního

investigativního zpravodajství. I pro potřeby takového prověření jsem nechal všechny relevantní

dokumenĘ a infoľmace zveřejnit na stránce https://www.udi-b}'tv.czlcs-CZlprojekt/polvfunkcni-aľeal-

smichov. a to věetně úplné komunikace s autorem ělánků'

Dosavađním zpľacováním a pľezentovĺíním této kauzy na stľánkách LN se cítím zá.ľ,aźné a

úmyslně poškozen jak já, tak mnou vlastněné Íiľmy a mí spolupľacovníci. Považujĺ tento způsob

,rnovĺnářské,, pľáce za otřesný příklad manipulace a zneužiti renomovaných novin k účelovému

a úmyslnému očeľnění mé osoby i mých fiľem. Skupina spoleěností, jíž jsem vlastníkem, je

kótována na pľažské buľze a v ľámci vstupu na buľzu jsem já i mé společnosti pľošel standaľdní

pľověrkou, včetně doložení celé vlastnické stľuktuľy'

Na oba ,,novinářskér, dotary jsme autoľovĺ poskytli požadované odpovědi a ľelevantní

dokumentaci, přičemž odpovědí na náš tľansparentní přístup bylo opět pouz€ další

překľucování skutečností za rĹčelem pokľaěujícího poškozování naší dobľé pověsti, a to bez

ohledu na skutečná fakta. Jelĺkož se opakující a rĹmyslná nepľavdivá tvrzení dofýkají mé osobní

dobľé pověsti, budu nucenv případě, že nebude zjednána nápľava, nlálűtsoudní ochľanu svych

pľáv

Sodkazem na vše výše uvedené Vás źádńm o sdělení stanoviska, zda Vámi vedená ľeđakce

dospěla kzávěľu, že článĘ publikované vtéto,,Kauze LN" skuteěně splňují současné

požadavĘ a pľavidla novĺnářské pľáce dnešních Lidových novin, a zda není na místě, s ohledem

na míľu a ľozsah neopľávněného zásahu do dobľé pověsti mé i mých společností a

spolupľacovníků, zjednat v této věci adelrvátním způsobem nápľavu.

S pozdravem,

Ing. Radek Menšík, jednatel a majitel


