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Věc: Vviádření společnosti CWI Smíchov s.r.o. k připľavované celoměstskv rrýznamné změně
Z 2772100 Územního nlánu sídelního útvaľu hlavního města Prahv

Yáżený pane starosto,

obracím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov s.ľ.o.' se síd|em ArcheologickáŻŻ56ll,l55 00
Pľaha 5 - Stodůlky, lco: o:sąl626,v reakci na veřejnou vyhlášku - oznámení o zahájeníŕízení o
vydání celoměstsky významné zmény ZŻ77Ż100 Uzemního plánu sídelního útvaru hlavního města
Pĺahy, jeŹ byla zveřejněna na úřední desce MHMP dne 25' ledna 20l9.

Naše společnost je vlasthíkem souboru pozemkri na praŽském Smíchově a plánuje na nich výstavbu
Polyfunkčního centra Smíchov, přiěemž jsme měli příleŽitost Vám a Vašim kolegům současnou situaci
v dané lokalitě představit na jednání konaném na Magistrátu hlavního města Pľahy dne l5. ledna 2019.

Činili isme a činíme v dobré víře všechny kroky ve snaze k nalezení a uzavření dohody o vyřešení
ochrany potenciálního vodního zdroje na našich pozemcích a zajištění jeho ochľany, přičemž od
uzavŕení takové dohody očekáváme taktéž. možnost na našich pozemcích postavit Polyfunkění centrum
Smíchov.

Na úřední desce MHMP byla dne 25. ledna 20l9 zveřejněna veřeiná vyhláška _ oznámení o zahájení
ŕízení o wdání celoměstsky významné změny ZŻ772100 Územního plánu sídelního úwaru hlavního
města Prahy. Předmětem této navrhované změny je stabilizacę území na praŽském Smíchově' včetně
pozemků vlastněných naší společností' Změna, pokud bude schválena v současném znění, povede
ke zrušení stavební uztxěry a k umožnění výstavby v areálu smíchovského přístavu, kde dosud dle
stávajícího územního plánu nelze stavět' Zároveťl navrhovaná změna zásadním způsobem omezuje
moŽnost naší společnosti stavět na našich pozemcích oproti stávajícímu územnímu plánu, a to bez
jakéhokoliv věcného či právního opodstatnění.

Dle dostupných informací je hlavním iniciátorem připravované změny územního plánu Vámi vedená
Městská část Praha 5. V této souvislosti se na Vás obracím s dotazem, zda jde o iniciativu podporovanou
i novým vedením Prahy 5.
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Se znaěným překvapením jsme totiž zjistili, že anazmena o^olo i-nnrrrio pwicfpnni ĺrnán ^L děl
jakož i dříve zmiňovaný poŽadavek na stanovení ochranných pásem vodního zdroje. Povażujeme za

krajně neobvyklé, te zatímco vůěi našemu záméru byly vznášeny podmínky a poŹadavky na zajištění

ochrany vodního zdroje i ze strany Městské části Praha 5, předkládaná změna UP existenci vodního
zdroje i poŽadavky na jeho ochľanu vůbec neřeší ani s potřebami ověření rozsahu nezbytné ochľany

vodního zdroje vůbec nepočítá.

Naopak opľoti stávajícímu územnímu plánu nově umožňuje qýstavbu v aľeálu smíchovského přístavu,

přičemŽ jde o oblast zahľnutou v II. ochranném pásmu vodního zdroje. Dle všech hydrogeologických
posudků vývořenýchjak pro naši spoleěnost, tak pro DPP, shodně vyplývá, že vodní zdroj je v případě
jeho potenciálního zv'ýšeného uŽití napájen vodou zŕeky procházející přes štěrkové podloŽí.

Jde přitom o změnu zásadně měnící poměry v lokalitě, kde se vodní díla a vodní zdroj nacházi, coźve
výsledku znamená,tetato navrhovaná nábŕeżníqýstavba na samém okraji vltavského břehu může velmi
výrazně negativně tento vodní zdľoj ovlivnit, nemluvě o tom, Že Íato navrhovaná změna s uvažovanými
38.000 m2 HPP v dané lokalitě velmiýľazně ruší, přerušuje, Uzemní systém ekologický stability, kteý
byl uvaŽován v původně presentované změně Z2772100, tak jak byla představena na veřejném

projednání v lednu Ż0l7 a kteý ve svém důsledku umoŽňoval výsadbu několika stovek kusů vzrostlé
zeleně.

Ze Zmény Úp ale našeho názorujednoznačně vyplývá, že cílem není proponovaná stabilizace űzemí
(viz např. převedení dopľavy do Nádľažní ulice, apod.), ale pouze a jen parciální umoŽnění ýstavby
v přístavu bez ohledu na stav dané lokality. Stav, kdy předloŽená změna UP má vést k odstľanění

stavební uzźlvěry bez toho aby byla zároveř't řešena ochľana vodního zdroje, svědčí o űčelovém a
diskriminujícím přístupu ve vztahu k naší společnosti. obdobně podkladová SEA neřeší existenci

vodního zdľoje ani se b|íŽe nezabýá přerušením funkčního a v dané lokalitě jediného existujícího
biokoľidoru u vltavského břehu' NavrŽené dopravní řešení spoěívající v převodu podstatné části

individuální automobilové dopravy ze Strakonické do Nádľažní ulice pak v podstatě staví na hlavu dříve

diskutovanou revitalizaci Nádražní ulice a vytvoření přirozeného městského bulváru.

V neposlední řadě předkládaná,změna zásadním způsobem zasahuje do našich vlastnických práv, neboť

nově a bez relevantního pľávního ěi věcného důvodu omezuje moŽnosti qýstavby na našich pozemcích'

Na vysvětlenou je vhodné struěně zrekapitulovat historii projednávání předmětné změny ÚP.

Dne 19. ledna 201'1 proběhlo veřejné pľojednání změny Űp z 277ŻlO0, kde byla změna poprvé

pľezentována. V rámci tehdejšího návrhu byly mj. provedeny tyto zpohledu CWl Smíchov podstatné

body:

a. byla vymístěna plocha zeleně ZMK o ploše cca 3.000 m2 z pozemků CWI Smíchov jako

náhľada za ľedukci funkční plochy ve prospěch rozšíření veřejných prostor - ľozšíření tělesa

NádľaŽní ulice o l2m na úkor pozemků CwI Smíchov (tj. snížení využitelné funkční plochy o

cca 3.000 m2ve prospěch MHMP(Městské části Praha 5),

b. byl zachován koeficient podlaŽních ploch SV-K na celém űzęmí pozemků CWI Smíchov.

Dne l . února 20l 7 proběhlo jednání ľady Městské části Praha 5, kde byla přednesena a odsouhlasena

důvodová zprtlva rady MČ Pi ke změnc ĺ. z27't2loo a následně proběhlo jednání zastupitelswa MČ
Prahy 5, kteľé odsouhlasilo připomínky MČ Praha 5 k této změně.

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

(i) vyjádření odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (,,MHMP") čj
MHMP l8'7 039012017 ze dne Ż9.l l.20l'l,
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(ii)

( iii)

(iv)

vyjádření odboru strategických investic MHMP čj. MHMP |'76604Ż12017 ze dne
8.11.20t7,
vyjádření IPĘ uvádějící Že souhlasí s předloŽeným záměrem CWI Smíchov za podmínky,
Že projektová dokumentace bude upravena na projekt s HPP 57.385 m2,
souhlasné vy'jádření odboru památkové péče, apod.

Výsledná zveřejněná ZménaÚp zĺlzĺoo obsahuje následující změny,jeŽ jsou všechny ěiněny zcela a
zjevně v neprospěch CWI Smíchov, a to bez jakéhokoliv pľávního či věcného odůvodnění ěi
opodstatnění. Jedná se o:

(i) navrácení funkční plochy ZMKzpět na pozemky CWI Smíchov bez zohlednění skuteěnosti,
że změna stanovuje využití ěásti našeho űzemí pro veřejné prostory (3.000m2 pro rozšíření
NádraŽní ulice),

(ii) rozšíření funkění plochy ZNĺK na úkor funkční plochy SV-K o cca370 mŻ,

(iii) snížení koeficientu zastavěnosti z SV-K na SV-I, coź' ve svém důsledku znamená sníŽení
funkční plochy oproti stávajícímu územního plánu o cca Ż700mŻ a snížení možné
realizovatelnosti HPP oproti platnému územnímu plánu o cca 15500m2.

Pľo všechny Ęrto změny je společné, Že nebyly vyvolány žádnými původními připomínkami vzešlými
zpÍedchoziho pľojednání změny ani nejsou jakkoliv relevantně odůvodněny Jedná se iednoznačně o
neořiměřenÝ. neodůvodněnÝ a disorooorční zásah do maietkov,łch oráv CWI Smíchov- ienŹ uż navíc
ani není odůvodňován údajnou potřebou ochrany vodních děl a vodního zdľoje. Lze se jen důvodně
domnívat, że jde o kombinaci odveý za odkrytí kauzy vodních děl/vodního zdroje spolu se zjevným a
nadstandardně provedeným vyhověním záměru výstavby ve smíchovském přístavu.

Ve věci navrhované Změny ÚP se zároveň obracíme ina MHMP a IPR, považujeme vśakza korektní a
transparentní Vás s našínr, postojem a hodnocením seznámit.

S odkazem na vše výše uvedené Vás źńdám o vyjádření a vysvětlení důvodů pľo navrhovanou
verziZmény UP z pohledu Městské části Praha 5' jak ve vztahu k otázce vynechání pľoblematiĘ
existence a ochľany vodního zdľoje v území dotčeném Změnou ÚP, tak k odůvodnění zásadního
zhoršení možnosti výstavby na našich pozemcích.

Pro úplnost pak dodáváme, že souhlasíme se zveřejněním našeho dopisu dle Vašich pravidel.

S pozdravem,

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

Doporučeně a e-mailem na daniel.mazur@prahaS'cz

2 přílohy - dopis na oddělení kľizového man(lgementu MHMP, dopis na IPR
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Vážený pan
Ing. Rostislav Guth,
Magistľát hl.m.Praby
odboľ Kancelář ředitele Magistrátu
oddělení krizového managementu

Nám' F.Kafky l
I l0 0l Praha I

Y Pĺaze, dne 5, února20l8

Věc:

t) Vviáđřcnĺ snolečnosti CWl Smíchov s.r.o. kc kĺuze voĺlních děl r vodnĺho zdroie v lokĺlitě
Náĺlražnĺ ulice na nražskóm Smíchově a dosavadním tvrzením a úkonům oddělení
kľizového managementu MHMP. zeimóna k:

a. nesouhlasnému zńvaznému stanovisku k odstranění stavbv č.i. MHMP
201546/2018 ze dne 10.12.2018

b. nesouhlasnému závaznému stanovisku ke stavbě Polvfunkěnĺho areálu Smíchov
č.i. MHMP 23805/20t9 ze dne 4.l.2019

2) Vviádření k nřinľavované celĺlnlěstskv rľŕznamné změně Z 2772100 Územního otánu
sídelnĺho ritvnľu hlavnĺho městn Prahv

3) Žádost o noskľtnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu
k infoľmacím

K čj. MHMP 201254612018
MHMP 2380512019

Ke sp.zn S-MHMP t896122120t8
s-MHMP 198't3t9120t8

YáŹený pane inŽenýre,

obracím se na Vás jménem společnosti CwI Smíchov s.ľ.o., se sídlem Archeologická2256ll,l55 00
Praha 5 - stodůlky, lČo: o:sąto2ó, vsouvislosti sproblematikou vodních děl nacházejícĺch se na

našich pozemcích na pražském Smíchově, přičemž tato záležitost je u oddělení krizového managementu
vedena pod č j. MHMP 20125461201 8, kdy dne l0. prosince 20l 8 bylo vydáno nesouhlasné stanovisko
s demolicí areálu lDS na pozemcích vlastněných naší společností (,,Stanovisko l"). Následně oddělení
krizového managementu vydalo dne 4. ledna 2019 závazné nesouhlasné stanovisko ke stavbě
Polyfunkčního centra Smíchov pod čj. MHMP 2380512019 (,,Stanovĺsko 2").
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Vviáĺlření k oběma Stanoviskům

S obsahem obou Stanovisek nesouhlasíme z níže uvedených důvodtl. Zároveň však s ohledem na

skutečnost, źe jde o případ dalšího šíření nepravdiých informací šířených či pocházejĺcích z oddělení
krizového managementu MHMP, jsme nuceni se k tomuto vyjádřit, uvést někteľé skutečnosti na pravou

míru a zároveň vyuŽít svého práva svobodného přístupu k infoľmacím.

Takřka přesně před rokem, v pľosinci20l7 jsme mělik dispozici souhlasná vyjádření všech odboľných
útvaľů Magistľátu k udělení výjimky ze stavební uzálvěry ohledně našich pozemků v NádraŽní ulici na

praŽském Smíchově a v dobré víře jsme otevřeně pokračovali v jednáních jak s MHMP, tak s DPP a s

Městskou ěástí Praha 5'

Zásadní zwatv celé situaci, alespoň dle našich informací, nastal na jednání svolaném Vaším odboľem

krizového řízení MHMP, jeŽ se konalo dne l7. |2.2017. Na tomto jednání poprvé přišel pan Baruík
z RED MHMP popľvé s nápadem, Že by vodní díla (gravitační přivaděč ajímací vĘ) mohla být využita
v rámci hlcĺlánĺ stľateeických vodnĺch zdroiů nitné vodv. nezávislÝch na vodě z Ylĺaw.

Tohoto jednání se zúčastnili ipánové Ing. Kysilko zDPP a Ing. Jakoubek, přičemž první jmenovaný

byl dle našich informací odpovědný mj. za péěi a údržbu vodních děl na našich pozemcích a druhý
jmenovaný byl najat DPP jako ,,znalec" problematiky vodních děl a zdrojů. Naše společnost nebyla na

toto jednání pÍinĺána, přestoŽe se jí jako vlastníka pozemků a na nich a pod nimi umístěných vodních
děl bytostně doýká.

Na tomto jednáni zaznéla poprvé Nĺzení o tom, Že vodní díla představují potenciálně strategický vodní
zdroj pitné vody pľo polovinu Prahy, s mocnostĺ 50 l/s, neaĺvislý na vodě z Vltavy apod.

Jsme přesvěděeni o tom, Ee ve skuteěnosti se jednalo o snahu těchto osob zaký a poký námi odha|ený

stav, kdv vodní díla. ve skutečnosti užívanr{ výlučně oľo technické rĺčelv v rámci chlazení metľa.
bvta a isou dlouhodobě ncchráněna bez iłkÝchkoliv ochľanných pńsem. nachĺŁeií se v dez.olátním
stavu a bvla iiž v 90. letech snolu s oozemkv. na nichž isou vodnĺ díla (ořcdevším iímací vrtv)

i^!.^ łĺa*ian.' omlaXnns* 
- 

rTlŚ Pĺoho o s,-^Ý _ I DPP na

V přímém důsledku této aktivity Vašeho odboru nastal stav, kdy se původrlě výsostně odborné a
administľativní otrŁk}, týkajícĺ se (i) zajištění péče a ochrany vodních děl a případného vodního zdroje.
( ii) moŽnostĺ. omezení a podnlĺnek výstavby na našich pozenlcích včetně zrtlšení stavební uzávěty a ( iii)
nložného vvužití přivaděče jako vodního zdroje. staly nlĺslo toho předmětem politikaření a
dezinformačních snah.

Oproti tvrzením účastníků jednání ze dne 17.12.20|'7 a zopakovaným následně i na jednání dne 2.5.

20l8, je ve skutečnosti vodní dílo vsoučasnosti vyużíváno jako zdľo.i technické vody pľo ůčely

technologického chlazení metra s dlouhodobým vyuŽitím cca 2 l/s.

Tvrzení o tom, že jde potenciálně o strategický zdroj pitné vody pľo až ó00.000 obyvatel, nemá dosud
žáĺlnou oporu v iakÝchkolĺv skutečných a ověřenÝch ľaktech.

Hydrogeologické posudky vytvořené skutečnýmil odbomĺky z oblasti hydrogeologie a vodních zdrojů
jak pro DPP, tak pro naši společnost, se jednoznačně shodují v tom, Že vydatnost zdľoje vody' jenž
přitékń z oblasti Smíchova a nezávisle na Vltavě pokrývající územĺ o velikosti 12km2je jen 5 Vs'

přičemž pokud dojde k většĺmu čerpání než je uvedených 5 Us, začĺná se čerpat voda získaná
přítokem/pľůsaky z Vltavy. Předmětné posudky jsme již poskyli MHMP a v případě Vašeho zájmu
jsme připraveni je poskynout i Vašemu oddělení, pokud je dosud nemáte k dispozici, což však

s ohledem na uváděný význam vodních děl i zdroje považujeme za nepravděpodobné'

l lng. Jakoubek totiŽ není malcem ani kvalifikovaným odbomĺkem na hydrogeologii ďnebo vodnÍ zdroje'
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V odůvodnění obou Stanovisek doslovně v odůvodnění uvádíte:

,,V oblasti dotčené stavbou se łluchci:i stn,bu cil'ilni ochrony podle $ 7 odst. 2 písm. i) zdkona č'
239/2000 Sb.' o integrovąném záchrąnném systému a o znlěně někteých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, evidovaná podle f 15 odst.2 písm. g) téhož zókona, ochranný sysĺém meÍra, resp. jeho
neoddělitelná součást' a to jímací vrty a gravitační přivaděć zósobující vodou technické cenľrum
ochranného systému metra, oĺlkucl je vodu !ĺl úpru,ĺ,ě dislllhlan'cĺllĺi prłl ukr!'vclltlź oh)ąlutelsVo l, tĺlrnlĺl
sy:;tćnu. Z hlcĺli:sku ohjenlu lukĺo získĺivnÉho nlnĺÉ.stl,i lliné voĺłv ,ĺe jelltĺi o llllnoruĄně .ułllunn!
zdroj na území hl' m. Prahy a v případě ĺcritického nedostatku pitné vody o velmi významný ndhradní
:droj Pro oh.l,vcłcle hL m. Prĺłlry, Vzhĺedem k tomu, že do dnešního dne nebylo stanoveno ochranné
pdsmo I. stupně (ímací pásmo), ani II. stupně (ochranné jĺmací pásmo), nelze vydat se stavbou závazné
souhląsné stanovisko bez vyloučení hrozby kontaminace vodního zdroje, jeho nenđvratného poškození
nebo znečištění jednotlivých prvků vodního zdraje."

Po rozsáhlém šetřeníjsme přesvědčeni o tom, Že uvádíte v odůvodnění znovu nepravdivé údaje ohledně
úpravny vody ajejí distribuce pro obyvatelstvo.

Z našich rozsáhlých šetření iz dokumentace předmětných vodních dělvyšly najevo zejména následující
skutečnosti:

(i) za celou dobu neb-yla zę strallv žádného z odpovědných subjektů inicior,ána ochľana
vodních děl. potaŽmo vodního zclľojc, formou stanovení ochranných pásem, přestoŽe
existujejiž téměř 30 let, návrh na stanovení ochranných pásem byl podán až v roce 20l 8 a
tojak ze strany DPP, tak ze stľany naší společnosti,

( ii) za celou dobu provozu vodních děl (od počátku 90. let) nebyla dosud nikdy provedena
dlouhodobá čerpací zkouška' jež by ověřila skutečnou mocnosl zdroje.jĺmacĺ možnosti vĺtů
a kvalitu vodv-

(iii) argumentace o uüajení předmětných vodních děl je účelová a nepravdivá, o čemž svěděí
nejen úřední rozhodnutí o kolaudaci a povolení nakládání s vodami vydaná vlastníkovi _
IDS Pľaha a.s. v běŽném reŽimu, ale i mj. dokument nazvaný ,, ZTC 3 Jímacĺ vrty -

Posouzení ńložností a stanovení podnínek pro případnou stavbu administrativního centra"
od společnosti METROPROJEKT Praha a.s. zčewna 2007 (!)' jehoŽ spoluautorem byl i

ĺng. Jakoubek a jenž mj. dospěl k závěru, Že na pozemcích je výstavba možná2. Stav
vodních děl se od roku 2007 změniljen v tom' żebyla po další desetiletí zanedbávána jejich
űdĺžba, avšak nebyly prováděny žádné konstrukční změny nebo úpravy,

(iv) DPP jako provozovatel vodních děl prokazatelně nemá k dispozici jejich řádnou
pasportizaci, neboť o ni požádal teprve na počátku tohoto roku, a to jen v reakci na naši
Žádost o součinnost v ľámci námi prováděné pasportizace na povrch ústících jímacích vrtů,

(v) péče a údrŽba vodních děl po dobu více než 25 let odjejich zprovoznění byla zanedbávána
tak, že došlo devastaci jĺmacích vrtů do stavu, jenŽ dokládá fotodokumentace přiložená
k tomuto podání,

(vi) pokud pan Jakoubek uvádí, Že ,,vydatnost vrtů je 50 l/s a voda ve vrtech není závislá na
Vltavě", jak na t;rto údaje přišel? odborné hydrogeologické posudky, vypracované
autoľizovanýmiodborníky jak pro DPP, tak pro naši společnost, se vzácně shodují v tom,

2 Posouzení je zakončeno nálezem; ,,I/ýstuvba adninislľativnÍho objektu v řeŠeném ĺlzení je nožnó pii
respektovónÍ podninek v ochľanných pásnech vodnÍho zdľoje. V ochľannén pásmu 2' stupně se nesmi provádět
výstavba s hlubo|Eni plošnýni záklaĄl zasahujĺcĺni do jĺmacĺ teľasy. ľyužití iłzemĺ v ochranném pásmll L stupně
je nožné pŕi dodržení popsaných podmínek."
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Že vydatnost zdľoje vody, jenŽ přitéká z oblasti Smíchova a nezávisle na Vltavě pokývající
území o velikosti 1,2 km2, je jen 5 Us, přičemž pokud dojde k většĺmu čerpání než je
uvedených 5 ľs, začíná se čerpat voda získaná přítokem/průsaĘ z Vltavy'

(vii) opakovaná Wľzení pánů Bartáka a Jakoubka o tom, Že účelem a smyslem stavební uzźxěry
v místě je ochľana vodního zdroje, jsou jednoznačně účelová a nepravdivá, důvody pro
stavební uzávěru jsou identické pro všechna tzv. velká rozvojová území Prahy a vyplývají
výlučně z pražských právních předpisů a s,,vodním zdrojem" jakkoliv nesouvisĺ. Uvedené
náprosto jädnoznačně dokládá i aktuálně zveřejněný návrh Změny vY zllzlo0, jenŽ o

nutnosti ochrany vodního zdroje ěi vodních děl vůbec nehovoří a nepočÍŁĺ s nimi.

(viii)

(ix)

neexistuje żádný oficiální stľategický dokument, ze kterého by vyplynulo, že se jedná o
potenciálně ýznamná díla anebo zdroj pro zásobování pitnou vodou, a to včetně:

a. Strategického plánu HMP,
b. výstupů komise pro plánování v oblasti vod - speciálně komise Dolní Vltava,
c. PRVK Hl' m. Prahy, kde se mj. vyjadřuje kotázce vodních zdrojů,
d. Generelu zásobování vodou Hl' m. Prahy,
e. Krizového plánu Hl. m. Prahy,
o existenci potenciálního vodního zdroje nemají dle našeho ověření žádné informace ani
PVs, PVK, ČHvĺÚ, Česká geologická s|užba ani další instituce a společnosti.

Jsme bohuŽel přesvědčenio tom, že dlouhodobé šíření účeloých a nepravdiqých tvrzení sleduje jiný
účel, a to zakryti dlouhodobého ignorování stavu samotných vodních děl a péče o ně,jakoŽ i ľeakci na

poukázání na skutečnost, že pozemky spolu s vodními díly byly v 90. letech vyvedeny z DPP bez toho,
aby na tuto skutečnost někdo upozornil či adekvátně ľeagoval alespoň co dojejich zákonné ochrany a

zabezpečení péče o ně. Na zĺkladě nespľávných tvrzení šířených pány Kysilkem, Jakoubkem a
Bartákem se následně stalo celé téma předmětem politických bojů v předvolebním období a jejich
zkreslená a úöelová stanoviska si v rámci kampaně vzalo za své několik politiků včetně pana Slabého
z ANo a paní radní Mgľ. Kolínské. BohuŽel však bez toho, že by paralelně iniciovali ověření
problematiky skutečnými a kompetentnímĺ znalci a odborníĘ na danou oblast'

Náš projekt ýstavby Pilyľunrenĺho centra Smíchov od počátku počítá s omezeními a podmínkami
výstavby vyplývajícĺmi z nutnosti ochrany vodního zdľoje, včetně podmínek pro ýstavbu v Il.
ochranném pásmu vodního zdroje' CWI Smíchov sama podaIa návrh na stanovení ochranných pásem

vodního zdroje na podzim 2018 a stejně tak učinil i DPP. Pro věc samotnou je pak podstatné, Že

z odborného hydľogeologického pohledu existuje shoda mezi pořizovateli posudků (pro DPP i pro naši
společnost) ohledně adekvátnĺ ochrany zdroje i rozsahu a podmínek ochrany v rámci obou ochranných
pásem'

Připľavovaná celoměsĺskv yÝznamnń změna Z 27?2/00 Územního nlánu síĺlelního útvaľu
hlĺvního města Pľahv a nřístup oĺlboľu krizovóho mĺnagementu MHMP k ní dokládá
ĺliskriminačnĺ a selektivnĺ nřistun oddělení kľizového manaeementu vůčĺ CWl Smíchov

Na úřední desce MHMP byla dne 25' ledna 20l9 zveřejněna veřejná vyhlášku - oznámení o
zahź$eniřízení o vydání celoměstsky významné změny Z2772l0O Územního plánu sĺdelního
útvaľu hlavního města Prahy. Předmětem této navrhované změny je stabilizace území na
pľaŽském Smíchově, včetně pozemků vlastněných naší společností. Změna, pokud bude

schválena v Současném znění, povede ke zrušení stavební uzźwěry a k umožnění ýstavby
v aľeálu smíchovského přístavu, kde dosud dle stávajícího územního plánu nelze stavět.

Z hydrogeologických posudků vytvořenýchjak pro naši společnost, tak pľo DPP, shodně

vyplývá, že vodní zdroj je v případě jeho zvýšeného uŽití napájen Vodou z řeky prochŁející
přes štěrkové podloŽí. Navíc se jedná o území, jeŽ opět shodně dle všech hydľogeologických
posudků, spadá do navrhovaného II. ochľanného pásma předmětného vodního zdroje'
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Po pľostudování kompletnĺ dokumentace ke změně Z2772100 jsme se značným překvapením zjistili, že
oddělení krizového řízenĺ dosud během projednávání této změny, jeż započalo již včervnu 2012,
neuplatnilo v několika jiŽ proběhlých fázích pľojednávání jakékoliv připomínky k wrzené nutnosti
zaj i štěn í ochrany,,strategického" vodn ího zdroje.

Ze zveŕejněného přehĺedu podaných námitek a připomínek naopak vyplývá (stľ. l 7 z 586), že MHMP
odbor RED - oddělení krizového managementu neměl k návrhu změny vůbec žádných připomínek. Jde
přitom o změnu zásadně měnící poměry v lokalitě, kde se vodní díla a vodní zdroj nacháni, coŹ ve
výsledku znamená, żetato navrhovaná náhÍeżní výstavba na samém okraji vltavského břehu může velmi
výrazné negativně tento vodnízdroj ovlivnit, nemluvě o tom, Žetato navrhovaná mléna s uvažovanými
38.000 m2 HPP v dané lokalitě velmiýrazně ruší, přerušuje, Územní systém ekologický stability, kteý
byl uvažován v původně presentované změně Zz772ĺ0a, tak jak byla představena na veřejném
projednání v lędnu 20L7 a kteý ve svém důsledku umožňoval výsadbu několika stovek kusů vzrostlé
zeleně.

Vp sväŕla täohtn zqĺőłoiíeíoln clłrrŕpřnnsŕí icrno nrlceni 
'nnvrl 

rrwécŕ lÄwgiÍnnl ohĺwlr
z diskriminuiícího- selektivního a svóvolnóho nřístunu Vámi vedeného riřadu vůči nešĺ
snolcčnosti. nebot'v nrůběhu celého ľoku 20l8 a během iednáni s MHMP. DPP i Městskou částí
Pľaha 5 isme bvli nffmo i nenřĺmo konľrontováni s delĺlarovanou notřebou zaiistit ochranu
vodnĺho zdroie. avšak iak se nvní ukazuie. orgánv. kteró maií tuto ochranu ve svých
kompetencĺch. na tuto otázku zcela rezienovalv. a to neien nři ořínravě této nředkládané změnv
uP.

ochľana zdroje nebyla jakkolív řešena po dobu déle než 25 let jeho existence a byla to aż CWI Smíchov,
která tuto otazku otevřela aĺaćala řešit. Nelze se ubľánit dojmu, Že s 4ŕjimkou poškozování práv CWI
Smíchov v ręakci na odkrytí celého pľoblému a vydávání negativních Stanovisek k našim Žádostem bez
věcného odůvodnění, odborkľizového řízení ve všech ostatních oblastech na skutečnou ochranu vodnícb
děl i zdroje dlouhodobě azce|a rezignoval.

odboľ kľizového řízení MHMP opakovaně prohlásil, Že je mu situace v místě dobře známa a je o
existenci vodních děl i vodního zdľoje od počátku informován. Přesto nevznesl Žádné připomínky
v tomto směru ani při předchozím veřejném projednávání v lednu Ż0l7 a zjevně ani při přípravě této
nové verze Zmény. ,'

Pro Vaši informaci znovu uvádím, Že naše společnost je nadále připľavena, v souladu s oficiální
nabídkou učiněnou městu jiŽ vsrpnu 20l8 a znovu diskutovanou počátkem ľoku 20l9 svrcholnými
představiteli Prahy, uzavřít dohodu, na jejímŽ základě ve výsledku bezplatně město či DPP nabude část
našich pozemkri v rozsahu I. ochranného pásma a tím i na nich umístěná vodní díla, avšak očekáváme
od všech subiektů a oĺlborů MHMP nostun v rámci zákonných mezĺ. na základě obiektivních a
oĺlborně ověřenÝch faktů a ve snaze celou záležitost wřešit smírnou cestou.

Hlavníměsto Praha má nepochybně řadu možnostíjak zjistit skutečný stav věci, včetně možného využití
PVK či PraŽské vodohospodářské společnosti (ež dle našich informací nemají o údajném vodním zdroji
žádné informace, obdobně jako není zanesen do žádných plánů a generelů). Zapojení odborníků na
oblast hydrogeologie a pitné vody by mohlo a mělo přinést skutęčné objektivní zhodnocení situace.
Posouzení' zda vodní díla mohou být vyuŽita jako zdroj pitné vody dle potřeb Pľahy, je přitom otázkou
výsostně odbornou. Jsme připraveni poskytnout městu i Vašemu oddělení součinnost potřebnou
k odpovědnému posouzení moŽného vzniku a následného využití zdroje pitné vody, včetně zabezpečení
jeho ochrany. Navíc existuje zjevná shoda mezi odborníky ohledně nutného rozsahu a způsobu ochrany
vodních dél i poterlciálllího vodnĺho zdrojg. Náš projckt je navrżen tak. ab.v vŠechna omezenía ochranná
pásnla zcela bczvýhradně respektoval'

Žádost o poskytnutí infoľmací dle zákona č. 106/1999 sb.
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Za űć,elem vyjasnění situace a stanoviska Vašeho oddělení a ve snaze vytvořit půdorys objektivních
informací a údajů, na jehož základě by bylo moŽné celou věc korektně a odpovědně řešit Vás zároveň
tímto žádáme o poskytnutí následujících informací:

(i) Zda akdy byla provedena adekvátní čeľpací zkouška vodního zdroje?
(ii) Jaké byly ýsledky kontroly kvality čerpané vody?
(iii) Zda existuje pasportizovaná dokumentace vodních děl?
(iv) Zda existuje studie pľoveditelnosti vyuŹiti vody ztohoto zdľoje pro účely zásobování

obyvatelsWa?
(v) Zdabylo ověřeno, zda se jedná o vodní zdroj nezávislý na vodě zYltavy?
(vi) Kdo měl na starosti ochranu a péči o vodní díla od doby jeho zpľovoznění?

Tyto otázky považujte zaźÁdost o posĘtnutí informací dle zákona ě. 10ó/1999 Sb. a odpověd'
zašlete na adľesu sídla CWI Smíchov s.r.o' Aľcbeologická 2Żs6ll,l55 00 Pľaha 5,

S pozdravem,

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

Na vědomí

Vážený pan MIJDr. Zdeněk Hřib' primátor
YáŹení paní JIJDr. Hana Kordová Marvanová
YńEený pan doc. Ing. arch. Petľ Hlaváček' 1. náměstek pľimátora

Magistľát hl.m. Prahy
Nám. F' Kafky l
I l0 0l Praha l

Vážený pan RNDr. Daniel Mazuľ, Ph.D., staľosta Mč Pľaha 5

Městská čĺĹst Praha 5
Štef,ĺnikova l3
15022 Praha 5

Doporučeně a e_mailem n6 rttstis|av.guth(illpraha.eu, bohacíđipr.praha.eu . zdenek.hriía)praha.eu.

hana.kordova.marvanova(łpraha.eu. petr.hlavacek(łpraha.eu, daniel.mazur@praha5.cz



CWI Smíchov s.r.o.
se sídlem Archeologická 2z56/ |

I 55 00 Praha 5
IČ: 0384ló26
zapsána do obch' Ęstříku u Měst' soudu v Praze, oddíl C, vložka 238597

Institut plánovánĺ a rozvoje hlavního města Prahy' přĺspěvková oľganizace

VáŽený pan
Mgr. ondřej Boháč, ředitel

Vyšehradská 57ĺŻ077
l28 00 Pľaha 2 - Nové Město

V Praze, dne 5. února 20l9

z2

Yáżený pane řediteli,

obracím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov s.ľ.o.' se sídlem Archeologická2256/|, l55 00
Praha 5 - stodůlky' IČo: 0384l626, v reakci na veřejnou vyhlášku - oznámení o zahájení řízení o
vydání celoměstsky významné změny ZŻ772ĺ00 Uzemního plánu sídelního útvaru hlavního města
Pĺahy, jeŹ byla zveřejněna na úřední desce MHMP dne 25. ledna 20l9'

Našc společnost je vlastfiíkem souboru pozemků na pražském Smíchově a plánuje na nich výstavbu
Polyfunkčního centra Smíchov. Náš projektový záměrbyl jiźze stľany IPR opakovaně posuzován. IPR
Pľaha nejprve vyjádřením ze dne 22. listopadu 2017 pod č,j. |2835ll7, steině tak jako vvjádŕenírn č'
'7 l1/l7 ze rlne 20'll2ol7 vzastounení Hlavního města Prahv- wslovil v rámci svého vviádřenĺ
souhlas s přeclloženýnl zámčrenr výstavbv Polyfunkčního centľa Snlĺchov za přcĺlpokladu splnění
podnlínek obsażcrlých v uvedenénr vyjádŕení, následně bylo vyjádření aktualizováno vyjádřením IPR
č)j.06482/18 ze dne l l. července 2018 a náslędněještějednou formou aktualizace vviáclření lPĺą č.i
8978/ l 8 ze ĺlne ó. srpna 20 l 8.

Zazásadní pak považujeme, že stanovisko IPR stanovilo následuiící podmínkv:

(i) kanaciĺu řIPP 57.3E5 m2.
(ii) maĺimální nočet osmi nĺdzemnĺch nodlaží.
( iii)

s

!Ĺ ) .L --t ., t-: ního

Po obdrŽení souhlasného stanoviska IPR jsme v souladu s podmínkami stanovenými IPR ve finálním
posouzení přepracovali projektovou dokumentaci dle podmínek stanovených ve vyjádřeníIPR č,'713ll'I
a dle omezení pro navrhovaná ochranná pásma vodního zdroje. CWl Smíchov zároveň na základě
expeńně vypracovaných hydrogeologických posudků podala návrh na stanovení ochranných pásem

vodnĺho zdroje.

V pľosinci 20lE jsme prostřednictvím Ing. Jana Škurka poŽádali IPR o vyjádření kProjektové
dokumentaci Polyfunkčního centra Smíchov pro územní rozhodnutí. Na ĺuto žádost isme ĺlosud
ncdostłli odnověd'.
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Na úřední desce MHMP byla 9
sídelního úwaru hlavnĺho

města Prahy Předmětem této navrhované zményje stabilizace území na pražském Smíchově, včetně

pozemků vlastněných naší společností' Změna, pokud bude schválena v současném znění, povede

ke zrušení stavební uzávéry a k umožnění výstavby v areálu smíchovského přĺstavu, kde dosud dle

stávajícího územního plánu nelze stavět. Zároveň navrhovaná změna zásadním způsobem omezuje

moŽnost naší společnosti stavět na našich pozemcích oproti stávajícímu územnímu plánu, a to bez

jakéhokoliv věcného či právního opodstatněnĺ.

Se značným překvapením jsme zĺroveň zjistili, Že navrhovaná změna zcela ignoľuje existenci vodních

děl,jakož i drĺve zmiňovaný poŽadavek IPR na stanovení ochranných pásem vodního zdroje, přestoŽe

jde o skutečnost delší dobu známou i IPR' Považujeme za krajně neobvyk\é, że zatímco vůči našemu

'á'ě.u 
byly vznášeny podmínky a požadavky na zajištění ochrany vodnĺho zdroje, předkládaná změna

Úp 
"*istenói 

vodního zdroje i požadavky najeho ochranu vůbec neřeší ani s potřebami ověření rozsahu

nezbytné ochrany vodního zdľoje vribec nepočítá.

Naopak oproti stávajícímu územnímu plánu nově umožňuje ýstavbu v areálu smíchovského přístavu,

přičómž jje o oblasř zahrnutou v II. ochranném pásmu vodního zdroje. Dle všech hydrogcologických

posudků-vytvořenýchjak pro naši společnost, tak pľo DPP, shodně vyplývá, Že vodnĺ zdrojje v případě

jeho potenciálního zvýšeného užití napájen vodou z řeky procházející přes štěrkové podložĺ. Výstavba

u te"l'to místech tak můŽe vodní zdroj nevratně poškodit, pokud nebudou alespoň respektována omezenĺ

vyplývající z ochranných páseľn.

PředkládanáZménzÚP je vůči CWI Smíchov diskľiminační a disproporční zejména

z následuiících důvodů.

Úvodem tohoto bodu považujeme ZÄ vhodné stručně zrekapitulovat historii pľojednávání předmětné

změny ÚP.

Dne 19. ledna 2017 proběhto veřejné projednání změny Úp z zllzĺ00, kde byla změna poprvé

prezentována. V ľámcitghdejšího návrhu byly mj' provedeny Ęĺto z pohledu CWl Smíchov podstatné

body:

a. byla vymístěna plocha zeleně ZMK o ploše cca 3'000 m2 z pozemků CWl Smíchov jako

náhrada za redukci funkční plochy ve prospěch rozšíření veřejných prostor - rozšíření tělesa

Nádražní ulice o 12m na úkor pozemků CwI Smíchov (tj' sníŽení využitelné funkční plochy o

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

b. byl zachován koeficient podlaŽních ploch SV-K na celém územĺ pozemků cwl Smíchov.

Dne l' rinora 20l7 pľoběhlo jednání ľady Městské části Praha 5, kde byla přednesena a odsouhlasena

důvodová zprtua.aoy úČ pi te zmcná č,. Z27'12100 a následně proběhlojednání zastupitelstva MČ
Prahy 5, které odsouhlasilo připomínky MC Pľaha 5 k této změně.

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

(i)

( ii)

(ii i)

vyjádření odboru územního ľozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (,,MHMP") čj.
MHMP 18'1039012017 ze dne 29.1 1.2011,
vyjádření odboru stľategických investic MHMP čj' MHMP 176604212017 ze dne

8. t 1.2017,
výše citovaná vyjádření IPR. uváděiĺcí žc souhlasí s nředtoženým zĺĺměrem CWl
smíchov za oodmínkv. že nľoiektová ĺlokumenlace bude unravena na oľoiekt s [fPP
57.385 m2.
śouhlasné vyjádření odboru památkové péče, apod.(iv)
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Výsledná zveřejněná Zm ěnaÚp zll2l00 obsahuje následujícízmény,leź'jsou všechny činěny zceta
a zjevně v neprospěch cwl Smíchov, a to bez jakéhokoliv právníbo či věcného odůvodnění či
opodstatnění. Jedná se o:

(i) navráccnĺ funkčnĺ nlochy ZMK znět na nozemkv C\ľI Smíchov bez zohlednění
skutečnosti. že změna stanovuie vvužití čásÍi našcho území nro veřeiné nroston
(3.000m2 pro rozšĺření NádraŽní ulice),

(ii) rozšíření funkční olochv ZMK na úkor funkční nlochv SV-K o cca 370 m2.

(iii) sníženĺ koeÍicientu zastavčnosti z SV-K na SV_l, coŹve svém důsledku znamená sníŽení
funkční plochy oproti stávajícímu územního plánu o cca 2700m2 a sníŽení možné
realizovatelnosti HPP oproti platnému írzemnímu plánu o cca l5500m2.

Pľo všechny Ąrto změny je zároveň společné, že nebyly vyvolány źádnýmĺ původními připomínkami
vzešlými z předchozího projednání změny ani nejsou jakkoliv relevantně odůvodněny. Jedná se
jednoznačně o nepřiměřený, neodůvodněný a dispľoporční zásah do majetkových pľĺĹv CWI
Smíchov.

Lze se jen důvodně domnívat, Že jde o kombinaci odvety za odkrytí kauzy vodních děl/vodního zdroje
spolu se zjevným a nadstandardně provedeným vyhověním záměru výstavby ve smíchovském přístavu.
Dochází tak k nepřiměřenému a nedůvodnému zásahu, jenŽ navíc není ani odůvodněn objektivnímiči
odbornými důvody, jak jasně dokládají všechna dříve získaná souhlasná vyjádření, včetně vyjádření
IPR.

Ani nezdůvodněný argument o dodrŽení blokové zástavby v lokalitě není přiléhavý, jak dokládá studie
projektu Zlatý lihovar, chválená zastupiteli Městské části Praha 5 a nejen rezignujĺcí na blokovou
zástavbu, ale obsahující i vyškové stavby' obdobně jsou všechny negativní zásahy zaméŕeny na
pozeĺnky CWl Smíchov, neboť u všech ostatních vlastníkri bylo jejich námitkám vyhověno. Jde zjevně
o diskriminující projev vůěi naŠí spoleěnosti.

7.e Změny Úp ale našeho názoru jednoznačně vyplývá, Že cílem není proponovaná stabilizace íszemí
(viz např. převedení dopľavy do Nádražní ulice, apod.), ale pouze a jen parciální umoŽnění výstavby
v přístavu bez ohledu na stav dané lokality. Stav, kdy předložená změna Úp mĺ vést k odstranění
stavební uzävéry bez toho aby byla zároveň řešena ochrana vodního zdľoje, svědčí o účelovém a
diskĺiminujícím přístupu ve vztahu k naší společnosti. obdobně podkladová SEA neřeší existenci
vodního zdroje ani se blĺŽe nezabývá přeľušením funkčního a vdané lokalitě jediného existujícího
biokoridoru u vltavského břehu. NavrŽené dopravní řešení spočívající v převodu podstatné části
individuálnĺ automobilové dopravy ze Strakonické do NádraŽni ulice pak v podstatě staví na hlavu dříve
diskutovanou revitalizaci NádraŽní ulice a vytvoření přirozeného městského bulváru.

V části B b) Textové části Změny ÚP se uvádí, že změnaje v souladu s prioritou stanovenou Zźlsadami
územního rozvoje (kap. l odst. 4) ,,Upřednostnit vyuŽití transformačních území opľoti rozvoji v dosud
nezastavěném území". Ve skutečnosti se však v dané lokalitě v souladu se stávajícím územním plánem
Žádná transformační území v plochách současného přístavu ani přestavbové plochy nenacházejí,
umožnění nové výstavby v prostoru stávajícího přístavu se těchto ploch ani neýká'

Předkládám Vám tuto zprávu za űčelem zváŽení vŠech výše uvedených skutečností avyzývám Vás ke

zváżení možnosti staŽení předloŽeného návrhu a jeho úpravě ve výše uvedených intencích' Jsme
připraveni poskýnout maximální součinnost za účelem vyřešení namítané situace ještě před veřejným
projednáním změny UP.
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S odkazem na vše výše uvedené Vás žĺńdĺĺm o vyjádření a vysvětlenĺ důvodů pro navrhovanou
Změnu UP jak ve vztahu k zásadnímu zhoľšení možnosti výstavby na našich pozemcích' tak
k otázce vynechání problematiky existence a ochľany vodního zdroje v území dotěeném Změnou
uP. 4 ,/-/z
S pozdravem,

lng. Radek Menšík, jednatel CWI Smíchov s'r.o.

Na vědomí'.

VĺĹžený pan MUDr. Zdeněk Hřib' primátor
Yńźenń paní JIJDr. Hana Koľdová Maruanová
Yőň.ený pan doc. Ing. arch. Petľ Hlaváček' 1. nrĺměstek primátora

Magistľ:Ĺt hl.m. Pľahy
Nám' F. Kafky l
I l0 0l Praha I

Vážený pan RňlDr. Daniel Mazuľ, Ph.D., starosta Mč Pľaha 5

MěstslcĹ člńst Praha 5
Štefánikova l3
l502Ż Praha 5

Doporučeně a e- ma i l em na bohac :Ł] ipr.praha.e u . alenel. h rib-4prahaeu

hana.koĺdova.marvanova(0prahaeu, petr.hlavacek@Praha.eu' daniel.mazu@prahaS.cz


