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Věc: Vviá4ření snolečnosti CWI Smíchov s.ľ.o. k připľavované celoměstskv rrýznamné změně
Z 2772100 Uzemního plánu sídelního útvaľu hlavního města Pľahv

Yáżený pane řediteli,

obracím se na Vás jménem spoleěnosti CWI Smíchov s.ľ.o.' se sídlem AľcheologickáŻ25611,l55 00
Praha 5 _ Stodůlky, lČo: o:sąl6Ż6,v reakci na veřejnou vyhlášku _ oznámení o zahźtjení řízení o
vydání celoměstsky významné změny Z277Ż100 Uzemního plánu sídelního útvaru h|avního města
Prahy, jeŹ byla zveřejněna na úřední desce MHMP dne 25. |edna 20l9.

Naše spoleěnost je vlasthíkem souboru pozemků na praŽském Smíchově a plánuje na nich výstavbu
Polyfunkčního centra Smíchov. Náš pľojektový zźlmér byl již' Ze stľany IPR opakovaně posuzován. IPR
Praha nejprve vyjádřením ze dne 22. listopaduŻ017 pod čj. lŻ835ĺl7, stejně tak jako vyjádřením č.
711/1'7 z'e dne zoj1'201'7- vzastounení Hlavního města Prahv- wslovil vrámci svého vviádření
souhlas s předloŽeným záměrem výstavby Polyfunkčního centra Smíchov za předpokladu splnění

Lodmínek obsaŽených v uvędeném vyjádření, následně bylo vyjádření aktualizováno vyjádřením IPR
č)j.06482l|8zedne ll.července2018anásledněještějednouformouaktualizacevyjádřeníIPRčj.
8978/18 ze dne 6. srpna 2018.

Za zásadní pak považujeme, že stanovisko IPR stanovilo následuiící oodmínkv:
(i) kapacitu HPP 57.385 m2.
(ĺi) maximální počet osmi nadzemních podlaží.
(iii) stanovení ochľanného pásma vodního zdľoie před zaháiením rĺzemního řízení.

Po obdľžení souhlasného stanoviska IPR jsme v souladu s podmínkami stanovenými IPR vę finálním
posouzení přepracovali projektovou dokumentaci dle podmínek stanovených ve vyjádření IPR č. 7l3ll7
a dle omezení pro navrhovaná ochľanná pásma vodního zdroje. CWI Smíchov zároveň na základě
expertně Vypracovaných hydľogeologických posudků podala návrh na stanovení ochranných pásem

vodního zdroje.

Vprosinci 2018 jsme prostřednictvím [ng. Jana Škurka pożádali IPR o vyjádření kProjektové
dokumentaci Polyfunkčního centra Smíchov pro územní rozhodnutí. Na tuto žádost isme dosud
nedostali odpověď.



CWI Smíchov s.ľ.o.

Na úřední desce MHMP by lad o
sídelního útvaru hlavního

města Prahy. Předmětem této navrhované změny je stabilizace űzemí na pražském Smíchově, včetně
pozemků vlastněných naší spoleěností. Změna, pokud bude schválena v současném znění, povede
ke zrušení stavební uztlvéry a k umožnění výstavby v areálu smíchovského přístavu, kde dosud dle
stávajícího územního plánu nelze stavět' Zźroveň navrhovaná zména zásadním způsobem omezuje
moŽnost naší společnosti stavět na našich pozemcích oproti stávajícímu územnímu plánu, ato bez
jakéhokoliv věcného či právního opodstatnění.

Se znaěným překvapením jsme zároveň zjistili, že navrhovaná zména zcela ignoruje existenci vodních
děl,jakoŽ i dříve zmiňovaný poŽadavek lPR na stanovení ochranných pásem vodního zdroje, přestoŽe
jde o skutečnost delší dobu známou i IPR. PovaŽujeme za kľajně neobvyklé, Źe zatimco vůěi našemu
zźlměru byly vznášeny podmínky apożadavky na zajištění ochrany vodního zdroje, předkládaná změna
UP existenci vodního zdroje i požadavky najeho ochľanu vůbec neřeší ani s potřebami ověření rozsahu
nezbytné ochľany vodního zdľoje vůbec nepočítá.

Naopak oproti stávajícímu územnímu plánu nově umoŽňuje qýstavbu v aľeálu smíchovského přístavu,
přičemž jde o oblast zahrnutou v II. ochranném pásmu vodního zdľoje. Dle všech hydľogeologických
posudků vývořenýchjak pľo naši společnost, tak pro DPP, shodně vyplývá, Že vodní zdrojje v případě
jeho potenciálního zvýšeného utiti napá|en vodou zŕeky procházející přes štěľkové podloží. Výstavba
v těchto místech tak můŽe vodní zdroj nevratně poškodit, pokud nebudou alespoň respektována omezení
vyplývající z ochranných pásem.

PředkládanáZměna ÚP je vůči CWI Smíchov diskriminační a dispľopoľční zejména
z následujících důvodů.

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

Dne 19. ledna 2017 proběhlo veřejné projednání zmény up z zllzl00, kde byla změna poprvé
prezentována. V rámci tghdejšího návrhu byly mj. provedeny Ąrto 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 funkční plochy ve prospěch rozšíření veřejných prostor - rozšíření tělesa
NádraŽní ulice o l1m na úkor pozemků CwI Smíchov (tj. snížení využitelné funkění plochy o

cca 3.000 m2 ve prospěch MHMP(Městské části Praha 5),

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

Dne l' února 20l7 proběhlo jednání rady Městské části Pľaha 5, kde byla přednesena a odsouhlasena
důvodová zpráva rady MČ P5 ke změně č,.ZŻ772100 a následně proběhlo jednání zastupitelstva MČ
Prahy 5, které odsouhlasilo připomínky MČ Praha 5 k této změně.

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

(i) vyjádření odboru územního ľozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (,,MHMP*) čj'
MHMP 187039012017 ze dne 29 .1l 'Ż0l7 ,

(ii) vyjádření odboru strategických investic MHMP čj. MHMP 176604212017 ze dne
8.t1.2017,

(iii) výše citovaná vyjádření IPR. uváděiící že souhlasí s předloženÝm záměrem CWI
Smíchov za podmínky. že pľoiektová dokumentace bude unľavena na pľoiekt s HPP
57.385 m2.

(iv) souhlasné vyjádření odboru památkové péče, apod.
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Výsledná zveřej něná Zménaup zllzĺoo obsahuje následující změny, jež jsou všechny činěny zcela
a zjevně v nepľospěch CWI Smíchov, a to bez jakéhokoliv právního či věcného odůvodnění čĺ
opodstatnění. Jedná se o:

navľácení funkční plochv ZMK zpět na pozemkv CWI Smíchov bez zohlednění
skutečnosti. že změna stanovuie wužití části našeho území pľo veřeiné nľostorv
(3.000m2 pľo rozšíření Nádražní ulice),

(i)

( ii)

(iii)

rozšířenÍ funkční plochy ZMK na úkoľ funkční nlochy SV-K o cca 370 m2,

sníženĺ koeficientu zastavěnosti z SV-K na SV-I,coŹve svém důsledku znamená snížení
funkční plochy opľoti stávajícímu územního plánu o cca 2700m2 a snížení moŽné
realizovatelnosti HPP opľoti platnému rizemnímu plánu o cca 15500m2'

Pľo všechny |rto změny je záľoveň společné, že nebyly vyvolány žádnými původními připomínkami
vzešlými z předchozího pľojednání změny ani nejsou jakkoliv relevantně odůvodněny. Jedná se
jednoznačně o nepřiměřený, neodůvodněný a dispropoľční zásah do majetkových pľáv CWI
Smíchov.

Lze se jen důvodně domnívat, že jde o kombinaci odvety za odkrýí kauzy vodních dělivodního zdroje
spolu se zjevným a nadstandardně provedeným vyhověním záměľu výstavby ve smíchovském přístavu.
Dochází tak k nepřiměřenému a nedůvodnému zásahu, jenź navíc není ani odůvodněn objektivními ěi
odbornými důvody, jak jasně dokládají všęchna dříve získaná souhlasná vyjádření, včetně vy'jádření
IPR.

Ani nezdůvodněný argument o dodržení blokové zástavby v lokalitě není přiléhavý' jak dokládá studie
projektu Zlaý lihovar, chválená zastupiteli Městské části Praha 5 a nejen rezignující na blokovou
zástavbu, ale obsahující i qýškové stavby. obdobně jsou všechny negativní ztsahy zaměŕeny na
pozemky CWI Smíchov, neboť u všech ostatních vlastníků bylo jejich námitkám vyhověno. Jde zjevně
o diskriminující projev vůěi naší spoleěnosti.

Ze Zmény UP dle našeho názorujednoznačně vyplývá' że cílem není proponovaná stabilizace území
(viz např. převedení dopravy do NádraŽní ulice, apod.), ale pouze a jen paľciální umožnění výstavby
v přístavu bez ohledu na stav dané lokality' Stav, kdy předložená, změna UP má vést k odstranění
stavební uztwěry bez toho aby byla zároveřl řešena ochrana vodního zdroje' svědčí o účelovém a
diskriminujícím přístupu ve vztahu k naší společnosti. obdobně podkladová SEA neřeší existenci
vodního zdroje ani se blíŽe nezabyvá přerušením funkěního a v dané lokalitě jediného existujícího
biokoridoru u vltavského břehu. NavrŽené dopravní řešení spočívající v převodu podstatné ěásti
individuální automobilové dopravy ze Stľakonické do Nádražní ulice pak v podstatě staví na hlavu dříve
diskutovanou revitalizaci NádraŽní ulice a vývoření přirozeného městského bulváru'

V části B b) Textové části Změny ÚP se uvádí , te změna je v souladu s prioritou stanovenou Zásadami
územního rozvoje (kap. l odst. 4) ,'Upřednostnit vyuŽití transformačních území oproti rozvoji v dosud
nezastavěném území". Ve skutečnosti se však v dané lokalitě v souladu se stávajícím územním plánem
żádná transformační ínemí v plochách současného přístavu ani přestavbové plochy nenachźzejí,
umoŽnění nové výstavby v prostoru stávajícího přístavu se těchto ploch ani neýká.

Předkládám Vám tuto zprávu za účelem zvážení všech výše uvedených skutečností avyzývám Vás ke
zváżení 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.
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CWI Smíchov s.r.o.

S odkazem na vše výše uvedené Vás źńdám o vyjádření a vysvětlení důvodů pro navrhovanou
Změnu Úľ ;ał ve vztahu k zásadnímu zhoľšení možnosti výstavby na našich pozemcích, tak
k otázce vynechání problematiky existence a ochľany vodního zdľoje v území dotčeném Změnou
UP

S pozdľavem,

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

Na vědomí

Yáźený pan MUDr. Zdeněk Hřib' pľimátor
Yáźená paní JUDľ. Hana Kordová Marvanová
Yáźený pan doc. Ing. aľch. Petľ Hlaváček, 1. náměstek primátoľa

Magistľát hl.m. Pľahy
Nám. F. Kafky l
l l0 0l Pľaha 1

Yáźený pan RN[I)ľ. Daniel Mazuľo Ph.D., starosta Mč Pľaha 5

Městská část Pľaha 5
Štefánikova l3
150 22 Praha 5

Doporuěeně a e-mailem na bohac@ipr.praha.eu, zdenek.hrib@praha.eu,

hana.kordova.marvanova@praha.eu, petr.hlavacek@praha.eu, daniel.mazur@prahaS.cz


