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Věc: Vyiá{ření společnosti CWI Smíchov s.ľ.o. k přinľavované celoměstskv rrýznamné změně
z2772100 Uzemního nlánu sídelního útvaľu hlavního města Pľahv

Yátené dámy a pánové,

obľacím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov s.ľ.o.' se sídlem Archeologickt!2256ll, l55 00
Praha 5 _ Stodůlky, IČo: 0384l6Ż6, v ľeakci na veřejnou vyhlášku - oznámení o zahź$ení ŕízení o
vydání celoměstsky významné změny ZŻ772/00 Uzemního plánu sídelního riwaru hlavního města
Prahy, jeź' byla zveřejněna na úřední dęsce MHMP dne 25' ledna 20l9.

S ohledem na závażnost Zjištěných nedostatků a opomenutí, jež. vykazuje oznámená změna územního
p|ánu Z277Żl00,jsme se rozhodli Vás informovat o našem ntnoruještě před veřejným pľojednáním.
Pľo úplnost pak sdělujemę, Že účelem a smyslem tohoto dopisu není uplatnění námitek ve smyslu
stavebního zákona, neboť sjejich definitivním zněním vyčkáme až na výsledek veřejného projednání
navrhované Změny ÚP.

Jsme však zároveň přesvědčeni , że je na místě upozomit na níže uvedené skutečnosti a nedostatky bez
zbyečného odkladu, tak aby bylo možné včas předejít jejich možným negativním následkům.
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Naše společnost je vlastníkem souboru pozemků parc. č. 65911,65912,65913,660ll,66012,661,66Żll,
66212, 66Ż13, 66Ż/4, 664, 66813, 66814, 66815, 669l|, 669lŻ, 66913, 669/4, nacházejících se
v katastrálním území Smíchov, obec Praha a zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastľálním
úřadem pľo hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na LV č. l4l99'
Naše pozemky a možnost výstavby na těchto pozemcích jsou navrhovanou Změnou ÚP přímo a
zásadním způsobem negativně ovlivněny, přičemž tento zásah postrádá věcné i právní opodstatnění.

Po prvotním prostudování předmětného návrhu Zmény Úp zllzloo povaŽujeme za nutné upozornit
zejména na následující zásadní chyby a opomenutí:

i) Zménaup zllzloo zcela ignoľuje existenci vodního zdroje a jeho ochľanná pásma

Pod našimi pozemky v dané lokalitě a zćásti i na jejich povľchu se nacházejí vodní díla, o nichŽ
dlouhodobě někteří představitelé Magistrátu hlavního města Prahy, Dopravního podniku hlavního města
Pľahy i Městské části Pľahy 5 pľohlašují, že nřoáof o.,',i í c+ĺa+a -i ^L,,,,{,-^ ^ ^ ^,', vodní -á-^: ^|+_Á ''^,.l.'
tenT může v krizové situaci slor lŹit zásohnvńní ež 6oo 0oo ohwvafel Prehw

Naše společnost se dlouhodobě od roku Ż016 snażí vyhovět veřejnému zájmu a zajistit adekvátní
ochranu tohoto vodního zdroje a zatímto úěelem jsme podali V roce 20l8 na příslušný vodopľávní úřad
návrh na -Yí-^^í ̂ ^L*.--.','^h ^Á._- tohoto vodního -Ä.^i^ obdobně tak s ohledem na odlišné
stanovisko co do vlastnictví těchto vodních děl učinil dříve i Dopravní podnik hlavního města Prahy.
ZNrzení a prohlášení MHMP ijednotliqých odborů (zejména odboru RED - kĺizového managementu
a odboru ochľany prostředí) máme zato, Źe všem kompetentním osobám a űřadům je existence vodního
zdroje v dané lokalitě a nutnost jeho ochrany známa.

Tento závěr pak qýslovně potvrzují i dopis bývalé náměstkyně pľimátorky paní Kolínské ze dne 28.
června20l8čj.MHMP |04046ŻlŻ018l,jakoživyjádřeníInstitutuproplánováníarozvoj č,j.06482l18
zednell.7.Ż0l8ačj' 897/18 zedne6.8.20l8,jakoŽidalšívyjádřeníjednotlivýchodboľůMHMP.

V této squvislosti považuieme za zaľážeiící a wsoce neobwk|é. že v ľámci zveřeiněného návľhu
Změnv UP 2772100 se o existenci vodního zdľoie a nutnosti ieho ochranv vůbec nehovoří ani se
nAllvą7tll e o vlivu nohrąnni.nh nó<am no novrlrnvąnnr, -_X-r. oba podané návrhy na stanovení
ochranných pásem se věcně shodují jak v rozsahu I. a II' ochľanného pásma, tak ve stanovení
omezujících podmínek pŕo výstavbu v celé lokalitě odpovídající navrhovanému II. ochrannému pásmu.
Návrh Změny UP Ęrto skuteěnosti a omezení nejen nezohledňuje, ale otázku ochrany vodního zdľoje
vůbec neřeší. Jsme proto přesvědčeni, že jde o zásadní nedostatek návrhu předkládané změny, jenž'
vyžaduje jeho kompletní přepracování' Rozsah a dopad nutných změn a riprav reflektujících a
zajišťujících ochranu vodního zdrojeje totiž naprosto zásadní, a to zejména ke zcela nově koncipované
moŽnosti výstavby na vltavském břehu, odkud je jímána voda pro vodní zdľoj . Hrozba nevratného
poškození vodního zdrojeje pak více nežzjevná.

Zároveř'ljsme nuceni znovu uvést zřejmou obavu zdiskriminujícího přístupu vůči naší společnosti'
neboť v pľůběhu dlouhodobé komunikace a jednání s MHMP, DPP i Městskou ěástí Praha 5 jsme dosud
byli neustále konfrontováni s deklarovanou potřebou zajistit ochranu vodního zdroje, avšakjak se nyní
ukazuje, orgány, které majítuto ochranu ve svých kompetencích, na tuto otázkuzcelarezignovali při
přípravě této předkládané změny ÚP.

odbor ochrany prostředí MHMP, jakož i odbor kľizového řízení MHMP opakovaně pľohlásily, že je jim
situace v místě dobře známa a jsou o existenci vodních děl ivodního zdroje od počátku informovány.
Přesto nevznesly žádné připomínky v tomto směľu ani při předchozím veřejném projednávání v lednu

I' Citace z dopisu náměstkyně Kolĺnské: ..V souvislosti s plánovaným záměľem na Vašich pozemcích v k.ú. Smíchov uvádím, že nejsou
vyjasněny vlastnické vztahy kjímacím vrtům a významnému vodnímu dílu v podzemí. Zároveň zde dosud nebyla vyjasněna ochranná pasma
vodního zdroje. Jakákoliv výstavba- resp. její charakteĺ a możnosti. jsou podmíněny právě oodmínkami vypl..ývajicimi z ochranných pásem.
která musí b:it stanovena vzhledem k tak významnému zdroji pitné vody. jakým vodní dĺlo v této oblasti je.

Výjimka je přitom vżdy udělována pro konkrétní případ. tedy dotčený pozemek. vymezený závěr a ve vztahu ke konkrétnílnu żadateli.
V současné doběje také pořizována změna ÚP hl' m. Prahy Z2712l0O. která má za cí| stabilizovat využití rĺzemí a zrušit stavební uzávěru."'
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Ż0l7 a zjevně ani při přípravě této nové verze Změny. obdobně tak neučinil ani IPR, přestoŽe si této
ztieżitosti byl prokazatelně vědom přinejmenším od jara 20l8' ani Městská část Praha 5, jeŹo existenci
vodních děl prokazatelně ví jiż' od jejich kolaudace. Ani studie SEA se z nepochopitelných důvodů
existencí a ochranou vodního zdroje nezab,ývala, coż. vznáší otźvku, zda je vůbec pro daný případ
dostatečná a pouŽitelná.

Je zievné. Že na místo pľoklamované ochrany vodního zdroje je skutečným a jediným smyslem
předkládané změny umoŽnění výstavby na sousedních pozemcích ve smíchovském přístavu. a to bez
ohledu na charakteľ místa_ notřehll ochranv zrlroie ěi vhorĺnosf zvoleného rlonravn ího řešení. Zároveřl
nl7c n^ncĄn\/m 7n ůsobem navrhovaná zména slouží k nnělĺnzpní záimfi nąší cnnlaňnncfi

ii) návľh Zményvp zzzlzlo0 způsobuje přeľušení biokoridoru podél ul. Strakonická

Je s podivem, Źe d|e navrhované Změny Úp mĺ dojít k přerušení stávajícího a jediného funkčního
biokoridoľu na vltavském břehu pod Strakonickou ulicí, atobez nutnosti zpracovatmożná variantní
řešení či hledat řešení, jež by umožnilo zachovtní biokoridoru tak, jak je tomu v jiných oblastech Prahy.
V současné době předkládané stanovisko SEA detailně analyzujeme tak' abychom byli schopni uplatnit
věcně i odborně relevantní námitky.

Jde přitom o změnu zásadně měnící poměry v lokalitě' kde se vodní díla a vodní zdroj nachází, coż ve
výsledku znamená,żetato navľhovaná nábŕeżní qýstavba na samém okraji vltavského břehu může velmi
výrazné negativně tento vodní zdroj ovlivnit, nemluvě o tom, żetato navrhovaná změna s uvaŽovanými
38.000 m2 HPP v dané lokalitě velmiqýrazně ruší, přeľušuje, lJzemnísystém ekologický stability, kteý
byl uvažován vpůvodně presentované změně Z2772100, tak jak byla představena na veřejném
projednání v lednu Ż0l7 a ktery ve svém důsledku umožňoval výsadbu několika stovek kusů vzľostlé
zeleně.

iii) navržené dopľavní řešení- přenesení části pľovozu z ul. Strakonická na ul. Nádľažní
-je přinejmenším spoľné a není dostatečně zanalyzováno

Navrhovaná Zména Úľ predpokládá ,převedení převóžné části automobilové dopravy z ulice
Stľakonické do ulice Nódražní, kteľó je na Smíchově využívóna především veřejnou ąutobusovou a
tľamvajovou dopľavou. Změna umožní výrazné využití Nádražní pro individuálnĺ automobilovou
dopravu jejím převedením z ulice Strakonické vymezeným novým propojením ulic Nádražní a
Strakonické. Podmínky pro veřejnou dopravu v ulici Nádražní tato skutečnost negativně ovlivní."

oproti původnímu záměru i první verzi Změny UP, jeŹ byla veřejně projednávána dne l9. ledna2017,
je souěasný nźurh Změny UP zásadně odlišný v tom směru, že vede k převodu podstatné části
individuální automobilové dopravy do NádraŽní ulice. Uvedené je dle ntzotu CWI Smíchov krokem
vedoucím k likvidaci původního záměruvytvoření nového centľálního bulváru naNádražní uliciv rámci
její původně plánované ľevitalizace. Namísto toho by odklonem ztsadní automobilové dopľavy došlo
k přetížení dané lokaliý a podstatnému zvýšení nebezpečí pľo chodce koncentľované v tomto
významném uzlu hromadné dopravy i zvýšení lokálního znečištění. Přesunem individuální
automobilové dopravy z již ustźiené a svým v,ýznamem zásadní Strakonické ulice do oblasti, kde je
nejen významný dopravní uzel hromadné dopravy, ale i do budoucna plánovaná bytová zástavba' dojde
kýrazně negativnímu zásahu do dané lokality. Navíc s ýjimkou sledování paľtikulárních zájmů nové
výstavby ve smíchovském přístavu neexistuje pľo takto zásadní zźsah Žádný obecně platný důvod.

V neposlední řadě se domníváme, že tato změna není podložena ani żádnými studiemi či daty ohledně
současného a budoucího provozu v daném místě.

iv) Změnaje odůvodněna nepľavdivými aľgumenĘ
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V části B b) Textové části Změny ÚP se uvádí' że změna je v souladu s prioľitou stanovenou Zźsadami
územního ľozvoje (kap. l odst. 4) ,'Upřednostnit využití transformačních území oproti rozvoji v dosud
nezastavěném űzemío'. Ve skutečnosti se však v dané lokalitě v souladu se stávajícím lizemním plánem
žádná transformační území v plochách současného přístavu ani přestavbové plochy nenacházejí.
umoŽnění nové výstavby v prostoru stávajícího přístavu se těchto ploch ani neĘýká.

v) předkládanáZménaje vůči CWI Smíchov diskľiminační a disproporční

Úvodem tohoto bodu považujeme za vhodné stručně zľekapitulovat historii projednávání předmětné
změny ÚP.

Dne 19. ledna 2017 proběhlo veřejné pľojednání změny UP Z 2772100' kde byla změna poprvé
prezentována. V rámci tehdejšího návrhu byly mj. provedeny Ęrto z pohledu CWI Smíchov podstatné

body:

a. byla vymístěna plocha zeleně ZMK o ploše cca 3.000 m2 z pozemků CWI Smíchov jako
náhrada za ľedukci funkění plochy ve prospěch rozšíření veřejných prostor _ rozšíření tělesa
Nádražní ulice o lŻm na úkor pozemků CWI Smíchov (tj' sníŽení využitelné funkění plochy o
cca 3.000 mŻve pľospěch MHMP(Městské ěásti Pľaha 5),

b. byl zachován koeficient podlažních ploch SV-K na celém ilzemí pozemků CWI Smíchov.

Dne 1 ' űnoľa 2017 proběhlo jednání rady Městské části Pľaha 5, kde byla přednesena a odsouhlasena
důvodová zprźtva rady MČ P5 ke změně č,. ZŻ77Ż/00 a následně proběhlo jednání zastupitelstva MČ
Prahy 5, které odsouhlasilo připomínky MČ Praha 5 k této zméně'

CWI Smíchov v mezidobí získal souhlasná vyjádření všech dotčených orgánů, což dokládají:

(i)

(ii)

(iii)

vyjádření odboru územního ľozvoje Magistrátu hlavního města Pľahy (,,MHMP*) čj.
MHMP 187939012017 ze dne Ż9.l| 'Ż01'7 ,

vyjádření odboru strategických investic MHMP čj. MHMP 1766042120l'1 ze dne
8.t1.201'1,
vyjádření Institutu plánování a romojehlavního města Prahy č,j. l2835ll7 ze dne
2Ż.11.2017 odkazující taktéż na vyjádřenítéhoż institutu ze đne20.ll'2017, přičemŽ IPR
ve stanovisku rrýslovně uvedl. že souhlasí s předloženÝm záměľem CWI Smíchov za
podmínky. že nľoiektová dokumentace bude upľavena na pľoiekt s I{PP 57.385 m2.

CWI Smíchov následně pľojektovou dokumentaci upravil v souladu se stanoviskem IPR na celkovou
HPP v požadované qýši. Projekt byl se souhlasným stanoviskem projednán i s odborem památkové péče
MHMP.

Paralelně s tím byly připomínky MČ Pľahy 5 konzultovány a projednány na IPR, přičemŽ výsledné
zapracovtní připomínek bylo promítnuto do nyní zveřejněné Změny UP 27'I2l00.

Výsledná zveřejněná ZměnaÚp zllzloo obsahuje následující změny,jež jsou všechny činěny zcela a
zjevně v nepľospěch cWI Smíchov, a to bez jakéhokoliv právního či věcného odůvodnění či
opodstatnění. Jedná se o:

(i) navľácení funkční nlochv Z][[K z.nět na nozemkv CWI Smíchov bez zohlednění
skutečnosti. že změna stanovuie wužití části našeho území pľo veřeiné nrostorv
(3.000m2 pro rozšíření NádraŽní ulice),

( ii) -^-xíY^*í ľ''_l'x_í -l^^L.' 1rlil.lÍL _^ íl'^* funkční̂ l^^L.' Ś V-K o cca 370 a
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(iii) snížení koeficientu zastavěnosti z SV_K na SV-I, cożve svém důsledku znamená snĺŽeni
funkční plochy oproti stávajícímu územního plánu o cca 2700m2 a snížení možné
realizovatelnosti HPP oproti platnému územnímu plánu o cca 15500m2'

Pro všechny Ęrto změny je záľoveň společné, Že nebyly vyvolány żádnými původními připomínkami
vzešlými zpÍedchozího projednání změny ani nejsou jakkoliv ľelevantně odůvodněny' Jedná se
jednoznačně o nepřiměřený, neodůvodněný a disproporční zásah do majetkoých práv CWI Smíchov.

Lze se jen důvodně domnívat, že jde o kombinaci odveý za odkrytí kauzy vodních děl/vodního zdroje
spolu se zjevným a nadstandaľdně provedeným vyhověním záměru ýstavby ve smíchovském přístavu.
Dochází tak k nepřiměřenému a nedůvodnému zásahu, jenż navic není ani odůvodněn objektivními či
odbornými důvody, jak jasně dokládají všechna dříve získaná souhlasná vyjádření, věetně vy'jádření
IPR. Ani argument o dodrŽení blokové zástavby není přiléhar.y, jak dokládá studię projektu Zlaý
lihovar, chválená Zastupiteli Městské části Praha 5 a nejen rezignující na blokovou zástavbu, ale
obsahující i výškové stavby. obdobně jsou všechny negativní zásahy zaměřeny na pozemky CWI
Smíchov, neboť u všech ostatních vlastníků bylo jejich námitkám vyhověno. Jde zejvně o diskľiminující
pľojev vůči naší společnosti.

Ze Změny Úp ale našeho názoru jednoznaěně vyplývá, že cílem není pľoponovaná stabilizace űzemí
(viz např. převedení dopravy do NádraŽní ulice, apod.), ale pouze a jen parciální umožnění qýstavby
v přístavu bez ohledu na stav dané lokality. Stav, kdy předložená změna UP má vést k odstranění
stavební uzávěry, bez toho, aby byla zároveřl řešena ochrana vodního zdľoje, svědčí o účelovém a
diskľiminujícím přístupu ve vztahu k naší spoleěnosti.

Předkládám Vám tuto zprávu za űčelem zváżení všech výše uvedených skuteěností a vyzývám Vás ke
zváŽeni moŽnosti staŽení předloženého návrhu a jeho úpravě ve výše uvedených intencích. Jsme
připraveni poskytnout maximální součinnost za účelem vyřešení namítané situace ještě před veřejným
projednáním změny UP.

S pozdravem,

Ing. Radek Menšík, jednatel CWI Smíchov s.r.o.

Doporučeně a e-mailem na: petr.hlavacek@praha.eu, petr.zeman@praha.eu,

iana.plaminkova@praha.eu, pave l.richter@praha.eu


