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Věc: Vviádření společnosti CWI Smíchov s.ľ.o. k připravované celoměstsky yýznamné změně
Z 2772100 Uzemního plánu sídelního útvaru hlavního města Pľahv

YáŽený pane primátore, váżená paní doktorko, váŽený pane náměstku,

obracím se na Vás jménom spoleěnosti CWI Smíchov s'r.o' v návaznosti na naše jednání dne l5' ledna
20l9 ohledně moŽné dohody o vyřešení situace na našich pozemcích na pražském Smíchově a zaj ištění
ochľany vodního zdroje. Bezprostředním důvodem pro náš dopis je veřejná vyhláška _ oznámení o
zahź$ení řízení o vydání celoměstsky významné změny z2772/00 Územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy, jež. byla zveřejněna na úřední desce dne 25.lednaŻ0l9.

Zveŕejněnázměna UP může v případě jejího schválení v předloženém znění přinést zásadní azávaŹné
změny pro situaci v dané lokalitě, jeŽ mohou ve svém důsledku poškodit vodní zdroj a zároveřl bez
jakéhokoliv legitimního důvodu směřují k zásadnímu omezení moŽností a práv naší společnosti stavět
na našich pozemcích.

Musím vyjádřit znač,né překvapení nad tím, że změna, jeŽ' byla projednávána od roku 2012, náhlę a
bez jakéhokoliv zdůvodnění umožnila dosud neprojednávanou qýstavbu ve smíchovském přístavu, a to
i v místech' kde je jak ze strany DPP, tak z naší strany, v souladu s odbornými hydrogeologickými
posudky, navrhováno stanovení II. ochľanného pásma vodního zdroje. Zároveň v celém návľhu sama
potřeba ochrany vodního zdľoje a existęncę ochranných pásem zcela absentuje a není jakkoliv
zohlędněna. Za daných okolností se nelze ubránit dojmu, Že oproti původnímu zadání změnyje jejím
jediným smyslem umožnění výstavby ve smíchovském přístavu, a to na úkor ochrany vodního zdroje i

na úkor majitelů ostatních pozemků v dané lokalitě' Za podivnou povaŽuji i skutečnost, Že jsme o těchto
změnách nebyli vůbec informováni' a to ani v průběhu jednání s městem a městskou částí Praha 5.



CWI Smíchov s.ľ.o.

Dosud jsme vycházeli z pŕedpokladu, Źe v rámci nabízené dvoustranné dohody bychom definitivně a

bezplatně vyřešili otázku ochrany vodního zdroje i vlastnictví vodních děl a umoŽnili za standaľdních
podmínek realizaciprojektu revitalizaceNádraŽní ulice, přičemŽ jsme na druhou stranu požadovali' aby
nám bylo v souladu se stávajícím územním plánem umožněno realizovat Projekt Polyfunkěního centra
Smíchov s kapacitou HPP 57.385 m2. Projekt jsme takto upľavili v souladu se stanoviskem IPR a
získali kladná vyjádření od všech posuzujících subjektů.

Navržená zména však bez jakéhokoliv odůvodnění snižuje, pľostřednictvím změny koeficientu z SV-K
na SV-I a přesunem zeleně a sníŽením funkční plochy, kapacitu našeho projektu o více než' Ż6%o'

PovaŽuji za naprosto zaráŹející, Źe Źádná ztěchto změn ani vzdáleně věcně nesouvisí sexistencí a
pľoklamovanou ochranou vodního zdroje. Změna Úp totiŽ dlouho pľoklamovanou potřebu ochrany
vodního zdroje zcela ignoľuje a naopak umoŽněním výstavby na vltavském břehu jej přímo ohrožuje.
Je poměľně nabíledni skutečný účel změny najít v umožnění qýstavby v přístavu azároveřl v úmyslném
a nedůvodném poškozeni záljm:ů a majetkoých práv naší společnosti v reakci na otevřęní celé
dlouhodobě neřešené kauzy vodních děl a zdroje.

Navíc nově navrhované převedení individuální automobilové dopravy zjiž ustálené a fungující
Strakonické ulice na ulici Nádražní, jeżje činěno právě jen s ohledem na umožnění nové výstavby
v přístavu, přinese zásadní zhoršení situace v oblasti Smíchovského nádraŹí a NádľaŽní ulice. Původně
zamýšlená revitalizace celého űzemí podél NádraŽní ulice tak bude negativně zasaŽena enormním
nárůstem automobilové dopravy.

Pro možnost uěinění si detailnějšího názoru na připľavovanou změnu Úľ preanĺaáme v příloze dopis
adresovaný Výboru pro územní plán ZHMP a dopis adresovaný odboľu krizového řízení MHMP, kde
jsou dopady změny a naše výhrady detailněji popsány.

PovaŽuji za koľektní a správné Vás o tomto negativním vývoji informovat v době, kdy oěekáváme
dohodnutou navazující schůzku ohledně možnosti vyřešení celé zźileŹitosti komplexní a definitivní
dohodou. Vyvineme maximální úsilí k tomu naše práva obhájit a ochránit před zbyeěným a věcně
neodůvodněným zásahem a Znovu budeme nuceni namísto odpovědných orgánů města akcentovat i

dosud zcela absentující potřebu ochľany vodního zdroje. Jde bohuŽel o další příklad nepřátelského
přístupu vůěi naší spoleěnosti ze strany města a městské části Prahy 5,navazující na kroky, které jsme
popsali během našeho jednání.

Nečekáme od města a úřadů Żádné zvlźštní zacházení, očekáváme však, Źe nám bude měřeno stejným
metrem jako ostatním subjektům při dodržování zákonných pravidel a podmínek. Zatím to však působí
tak, żejediným subjektem, jemuž je neustále předkládána nutnost ochrany zdroje,je naše spoleěnost.
Ve všech ostatních ohledech orgány města i městské části ochľanu vodního zdroje ignorují.

Věřím, żetato záležitost nakonec nebude překáŽkou pro nalezení definitivního řešení, s ohledem na její
závaŹnosta nenadálost však povaŽuji zanutné Vás o ní promptně informovat.

S pozdravem

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

Doporučeně a e-mailem na zdenek. hrib@praha.eu ; hana. kordova. marvanova@praha. eu;

p e ł. h I av ac e k@,pr a h a. e u
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3 přílohy * dopis CWI ną Výbor pro ťlzemní pldn ZHMP, dopis na odděIení kľizového manągementu

MHMP, dopis na IPR
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Y Praze, dne4. února2019

Věc: Vyiá4ření snolečnosti CWI Smíchov s.r.o. k nřinravovanć ccloměstskv rľÝznamné změně
Z 2772100 Uzemnĺho plánu sídelního útvaľu hlavního města Prahv

VáŽené dámy a pánové,

obracím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov s.r.o.' se sídlem Archeologickld225611' l55 00
Praha 5 _ Stodůtky, IČo: 0384l626, vreakci na veřejnou vyhlášku _ oznámení o zahájení řízení o
vydání celoměstsky významné změny z2'7'I2l00 Uzemního plánu sídelního ritvaru hlavního města
Prahy, jež byla zveřejněna na úřední desce MHMP dne 25. ledna 20l9.

S ohledem na závažnost zjištěných nedostatků a opomenutí, jeźvykazuje oznámená změna územního
p|ánu ZŻ'l72l00,jsme se rozhodli Vás informovat o našem názoru ještě před veřejným pľojednáním.
Pro úplnost pak sdělujeme, Že úěelem a smyslem tohoto dopisu není uplatnění námitek ve smyslu
stavebního zźlkona, neboť s jejich definitivním zněním vyčkáme až na výsledek veřejného pľojednání
navrhované Změny ÚP.

Jsme však zároveň přesvědčeni, Že je na místě upozornit na níŽe uvedené skutečnostia nedostatky bez
zbyečného odkladu, tak aby bylo možné včas předejít jejich moŽným negativním následkům.
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Naše společnostje vlastníkem souboru pozemků parc. č. 659ll'659ĺŻ,659/3,660ĺ|,660ĺ2,661,662ll,
66212, 66213, 66214, 664, 668/3, 66814, 66815, 66911, 66912, 669/3, 66914, nacházejících se
v katastrálnĺm území Smíchov, obec Praha a zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastľálním
úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pľacoviště 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:

Đ Zména'Úp zllzloo zceta ignoruje existenci vodnĺho zdroje a jeho ochranná pásma

Pod našimi pozemky v dané lokalitě a zčásti i na jejich povrchu se nacházejí vodní díla, o nichž
dlouhodobě někteří představitelé Magistrátu hlavního města Prahy, Dopravního podniku hlavního města
Prahy i Městské části Prahy 5 prohlašují, že představÚí strateeicky významný vodní zdroj pitné vody.
ienž může v krizové sítuaci sloužit zásobování aŹ 600.000 obyvatel Prahy.

Naše společnost se dlouhodobě od roku 2016 snaží vyhovět veřejnému zźĄmu a zajistit adekvátní
ochranu tohoto vodního zdĄe a za tímto účelem jsme podali v roce 20l8 na příslušný vodoprávní úřad
návrh na zřízení ochranných pásem tohoto vodního zdroje. obdobně tak s ohledem na odlišné
stanovisko co do vlastnictví těchto vodních děl učinil dříve i Dopľavní podnik hlavního města Prahy.
ZBlrzení a prohlášeníMHMP ijednotliých odborů (zejména odboru RED - kľizového managementu
a odboru ochrany prostředD mźlme za to, že všem kompetentním osobám a úřadům je existence vodního
zdroje v dané lokalitě a nutnost jeho ochrany známa.

Tento závěr pak ýslovně potvľzují i dopis bývalé náměstkyně primátorky paní Kolínské ze dne 28.
června 20l s čj' MHMP 104046212018l, jakoŽ i vyjádření Institutu pro plánování a rozvoj ć,j.06482l18
ze dne ll.7 .2018 a ö j. 897ll8 ze dne 6.8. 20l 8' jakož i další vyjádření jednotliých odboľů MHMP'

v

neuvažuie o vlivu ochrannÝch pásem na navrbovanou změnu. oba podané návrhy na stanovení
ochranných pásem se věcně shodují jak v rozsahu I. a II' ochranného pásma, tak ve stanovení
omezujícĺch podmínek pŕo výstavbu v celé lokalitě odpovídajícĺ navrhovanému II. ochrannému pásmu.
Návrh Změny UP tyto skutečnosti a omezení nejen nezohledňuje, ale otázku ochrany vodního zdĄe
vůbec nęřeší. Jsme proto přesvědčeni, Že jde o zásadní nedostatek návrhu předkládané zmény, jenż
vyžndujejeho kompletní přepracování' Rozsah a dopad nutných změn a úprav reflektujících a
zajišťujících ochranu vodního zdroje je totiž naprosto zásadní, a to zejména ke zcela nově koncipované
moŽnosti výstavby na vltavském břehu, odkud je jímána voda pro vodní zdroj. Hrozba nevratného
poškození vodního zdrojeje pak více neżzjevná'

Zároveńjsme nuceni znovu uvést zřejmou obavu zdiskriminujícího přístupu vůči naší společnosti,
neboť v průběhu dlouhodobé komunikace a jednání s MHMP, DPP i Městskou částĺ Praha 5 jsme dosud
byli neusüĺle konfrontováni s deklarovanou potřebou zajistit ochranu vodního zdĺoje, avšakjak se nyní
ukazuje, orgány, které majítuto ochranu ve svých kompetencích, na tuto otĺĺzku zcelarezignovalipři
přípravě této předkládané změny UP.

odborochrany prostředí MHMP, jakoŽ iodbor krizového řízení MHMP opakovaně prohlásily, Že je jim
situace v místě dobře známa a jsou o existenci vodních děl i vodního zdroje od počátku informovány.
Přesto nevznesly Žádné připomínky v tomto směru ani při předchozím veřejném pľojednávání v lednu

l Ci,... z dopisu nárnčstkynČ Kolínskć: ..V souvislosti s plánovaným zánlěĺem na Vašich pozemcich v k.ú. Snlĺchov uvádĺm. že nejsou

vyjasněny vlastnické vaahy k jímacim vrlt]m a významnćmu vodnímu dĺlu v podzcmí. Záĺoveň zde dosud nebyla vyjasněna ochranná pásma

!r,iĺÉ n'uti l,jt slanov i oitné _vodri&fil. v-odq.ĺ _djlo-v tĆ.!q qulö11.E.

Výjimka je přiĺom vŽdy udělována pro konkrétni případ. tedy dotčený pozemek. vymezený závčr a ve vztahu ke konkĺćtnĺlnu Žadateli.
V současnć <!občje takć pořizována změna ÚP hl m. Prahy z2772t0o- ktęĺä rná za cil stabilizovat vyuŽití ťlzemĺ a zrušit stavebnĺ uzávěru ".
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20|7 a zjevně anipři přípravě této nové verzeZměny. obdobně tak neučinil ani lPR, přestoŽe sitéto
záležitosti byl prokazatelně vědom přinejmenším od jara 20l8, ani Městská část Pľaha 5, jeżo existenci
vodních děl prokazate lně ví jiŽ od jejich kolaudace. Ani studie SEA se z nepochopitelných důvodů
ęxistencí a ochľanou vodního zdroje nezabývala, coź. vznáší otŁku, zda je vůbec pro daný případ
dostatečná a použitelná.

Je zjevné. Źe na místo proklamované ochrany vodního-zĺlroje je sktrtečnýnl a jedinýnl slrryslem
předklĺłdané změny umožnění v}'stavby na souseĺJních pozemcích ve smíchovshém přístavtl. a tĺl bez
ohledu na charakteľ místa. Łotřebu ochrany zdroje ěi vhodnost zvoleného dopľavního řešení. Zároveň
níže popsaným způsobem navrhovaná změna slouŽí k poškození aĄjmů naší společnosti.

ii) návľh Změny Ílp zzzlztoO způsobuje přeľušenĺ biokoridoru podél ul. Strakonickĺĺ

Je s podivem , źe dle navrhované Změny Úp me dojít k přerušení stávajícího a jediného funkčního
biokoridoľu na vltavském břehu pod Strakonickou ulicí, a to bez nutnosti zpracovat možná variantní
řešení či hledat řešení, jež by umoŽnilo zachování 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 relevantnĺ námitky'

Jde přitom o změnu zásadně měnící poměry v lokalitě, kde se vodní díla a vodní zdroj nachází, coŹve
výsledku znamená, že tato navrhovaná nábřeŽní qýstavba na samém okraji vltavského břehu můŽe velmi
výruzné negativně tento vodní zdroj ovlivnit, nemluvě o tom, že tato navrhovaná změnas uvażovanými
38.000 m2 HPP v dané lokalitě velmi qýrazně ruší, přerušuje' Územní systém ekologický stabiliý, kteý
byl uvaŽován vpůvodně pľesentované změně Z2772ĺ00, tak jak byla představena na veřejném
projednání v lednu 201.'7 a kteý ve svém důsledku umoŽňoval výsadbu několika stovek kusů vzrostlé
zeleně.

iiĺ) navržené đopravní řešenĺ - přenesení části provozu z ul. Strakonická na ul. Nádražní
_je přĺnejmenším sporné a není dostatečně zanalyzováno

Navrhovaná Zména Ú,F RredRokládá ,převedení převažné části automobilové dopravy z ulice
Sĺrakonické do ulice Nddražní, keró je na Smíchově využívána předevŠím veřejnou autobusovou a
tramvajovou dopľavou. Změna umožní výrazné využití Nádrąžní pro individuální automobilovou
dopravu jejím převedením z ulice Strakonické vymezeným novým propojením ulic Nádražní a
Strakonické. PodmínĘ pro veřejnou dopľavu v ulici Nódražní tato skutečnost negativně ovlivnĺ."

oproti původnímu záměru i první verzi Změny ÚY, 1ez byla veřejně projednávána dne l9. ledna2017,
je současný návrh Změny ÚY zásadně odlišný v tom směru, že vede k převodu podstatné části
individuální automobilové dopravy do Nádražní ulice. Uvedené je dle názoru CWI Smíchov krokem
vedoucím k likvidacipůvodního záměru vytvoření nového centrálního bulváru na Nádľažní uliciv rámci
její původně plánované revitalizace. Namísto toho by odklonem zásadní automobilové dopľavy doŠlo
k přetížení dané lokality a podstatnému zvýšení nebezpečí pro chodce koncentrované v tomto
významném uzlu hromadné dopravy i zvýšení lokálního znečištění. Přesunem individuální
automobilové dopravy z již ustálené a svým ýznamem zásadní Stľakonické ulice do oblasti, kde je
nejen významný dopravní uzel hromadné dopravy, ale i do budoucna plánovaná byová zástavba, dojde
k ýrazně negativnímu zásahu do dané lokality. Navíc s r"ýjimkou sledovánípaľtikuláľních zájmů nové
výstavby ve smíchovském přístavu neexistuje pro takto zásadní zásah żádný 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 částiZměny ÚP se uvádí' źe změna je v souladu s prioľitou stanovenou Zásadami
územního rozvoje (kap. l odst. 4) 

',Upřednostnit 
vyuŹití transformačn ích űzemí oproti rozvoj i v dosud

nezastavěném (lzemí". Ve skutečnosti se však v dané lokalitě v souladu se stávajĺcĺln ťlzenlním plánenl
Žádná transľonnační rizemí vplochách současného přístavu ani přestavbové plochv nenacházeiĺ.
umožnění novć výstavby v prostoľtl stávajícího nŕístg-vlLse těchto ploch ani netyká.

v) předkládaná Zménaje vůěi CWI Smíchov diskľiminační a disproporční

Úvodem tohoto bodu považujeme za vhodné stručně zrekapitulovat historii projednávání předmětné
změny UP'

Dne 19. ledna 2017 proběhlo veřejné pľojednání změny vp z zllzĺ00, kde byla změna poprvé
prezentována. V rámci tehdejšího návrhu byly mj. pľovedeny ýto z pohledu CWI Smíchov podstatné
body:

a. byla vymĺstěna plocha zeleně ZMK o ploše cca 3.000 m2 z pozemků CWl Smíchov jako
náhrada za ľedukci funkční plochy ve prospěch rozšíření veřejných prostor - rozšíření tělesa
Nádražní ulice o l2m na úkoľ pozemků CwI Smíchov (tj. sníŽení vyuŽitelné funkční plochy o
cca 3.000 m2 ve prospěch MHMP(Městské části Praha 5),

b. byl zachován koeficient podIaŽních ploch SV-K na celém území pozemků CWI Smíchov.

Dne l. rinora 20|7 proběhlo jednání rady Městské části Praha 5, kde byla přednesena a odsouhlasena
důvodová zpráva rady MČ P5 ke změně č. Z2772/00 a následně proběhlo jednánĺ zastupitelswa MC
Prahy 5, kteľé odsouhlasito připomínky MC Praha 5 k této změně.

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

(i) vyjádření odboru úzęmního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (,,MHMP*) čj.
MHMP 187p390l20l7 ze dne Ż9.| l.Ż017,

(ii) vyjádření'odboru strategických investic MHMPčj. MHMP 176604Ż1201'7 ze dnę
8.1 t.2017,

(iii) vyjádření lnstitutu plánování a rouojehlavního města Prahy čj' 12835/17 ze dne
22.11'2017 odkazující taktéŻ na vyjádření téhoŽ institutu ze dne 20.ll'20'17, přičemž IPR
ve stłnovisku yýslovně uvedl, žc souhlesĺ s nředloženým záměrem CWI Smíchov za
poĺlmínkv. žc Broiektová dokunlentace bude unravena na oľoickt s }IPP 57.385 m2.

CWI Smíchov následně projektovou dokumentaci upravil v souladu se stanoviskem IPR na celkovou
HPP v poŽadované ýši. Projekt byl se souhlasným stanoviskem pľojednán is odborem památkové péče
MHMP.

Paralelně s tím byly připomínky MČ Prahy 5 konzultovány a pľojednány na lPR, přičemŽ výsledné
zapracování připomínek bylo promítnuto do nyní zveřejněné Změny Űp zlłzĺoo.

Výsledná zveřejněná ZměnaÚp z'llzĺoo obsahuje následující změny, jeŽ jsou všechny činěny zcela a
zjevně v neprospěch CWl Smíchov, a to bez jakéhokoliv právního či věcného odůvodnění či
opodstatnění. Jedná se o:

(i) navľácení funkční plochv ZMK zpět na nozemkv CWI Smíchov bez zohlednění
sku ŕpřnnsÍi_ že změnl sŕłnovllie vvuřití části našeho úzenlĺ nro veřeiné nrostoru
(3.000m2 pro rozšíření NádraŽnĺ ulice),

ľozšĺřenĺ fiinkční iilochY ZMK na rĺkoľ funkční nlochr' SV-K o cca 370 m2.( ii)
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(iii) snĺžení kocficicntu zastavěnosti z SV_K na SV-l. což ve svém důsledku znamená snížení
funkční plochy oproti stávajĺcímu územního plánu o cca 2700m2 a sníŽení moŽné
realizovatelnosti HPP oproti platnému územnímu plánu o cca ĺ5500m2.

Pro všechny Ęĺto změny je zároveň spoleěné, Źe nebyly vyvolány Žádnými původními připomínkami
vzešlými zpředchoziho projednání zmény ani nejsou jakkoliv relevantně odůvodněny' Jedná se
jednoznaěně o nepřiměřený, neodůvodněný a dispropoľční ásah do majetkoých práv CWI Smíchov.

Lze se jen důvodně domnívat, že jde o kombinaciodveý za odkýí kauzy vodních děl/vodního zdľoje
spolu se zjevným a nadstandardně provedeným vyhověním záměru ýstavby ve smíchovském přístavu.
Dochází tak k nepřiměřenému a nedrivodnému zásahu, jenŻnavíc není ani odůvodněn objektivními ěi
odbornými důvody, jak jasně dokládají všechna dříve získaná souhlasná vyjádření' včetně vyjádření
IPR' Ani argument o dodrŽení blokové zástavby není přiléha''y, jak dokládá studie projektu Zlaý
Iihovar, chválená zastupiteli Městské ěásti Praha 5 a nejen rezignující na blokovou zástavbu, ale
obsahující i ýškové stavby. obdobně jsou všechny negativní zźsahy zaměřeny na pozemky CWl
Smíchov, neboť u všech ostatních vlastníkrj bylo jejich námitkám vyhověno. Jde zejvně o diskriminující
projev vůči naší společnosti.

Ze Změny Úp ale našeho názoru jednoznačně vyplývá, Že cílem není proponovaná stabilizace území
(viz např. převedení dopravy do NádraŽní ulice, apod'), ale pouze a jen parciální umoŽnění v,ýstavby
v přístavu bez ohledu na stav dané lokality. Stav, kdy předložená změna UP má vést k odstranění
stavební uzávěry, bez toho, aby byla zttoveň řešęna ochrana vodního zdroje, svěděí o účelovém a
diskriminujícím přístupu ve vztahu k naší spoleěnosti'

Předkládám Vám tuto zprtłvu za účelem zváżení všech výše uvedených skutečností avyzývátm Vás ke
zváŻení moŹnosti staŽení předloženého návrhu a jeho úpravě ve výše uvedených intencích. Jsme
připraveni poskytnout maximální souěinnost za účelem vyřešení namítané situace ještě před veřejným
projednáním změny UP.

S pozdravem,

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

Doporučeně a e-mailem na: @ petr.Zemang]praha.eu.

iana.plaminktlva'í!',praha.eu, @
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se sídlem Archeologická 2256l l
I 55 00 Praha 5

lČ:cŕ841626
zapsána do obch. rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddĺl C, vložka 238597

Vážený pan
Ing. Rostislav Guth,
Magistrát hl.m.Praby
odboľ Kancelář ředitele Magistľátu
oddělení krizového managementu

Nám' F.Kafky l
I l0 0l Praha I

Y Pĺaze, dne 5. února 20l8

Věc:

l) Vvińĺlřcnĺ společnosti CWl Snlíchov s.r.o. ke kluzc vodních děl a vodního zdroie v lokalitě
Náĺlražnĺ ulice na nražském Smĺchově a dosavadním tvrzením a růkonům oddělení
kľizového managementu MHMP. zeiména k:

L. nesouhtĺsnému závaznému stanovisku k odstrłnční stĺvľrv ě-i- MtlMP
201546/2018 ze dne 10.12.2018

b. nesouhlasnému zńvaznómu stanovisku ke stavbě Polvfunkčního areálu Smíchov
č.i. MHMP 23805/20l9 ze dne 4.l.2019

2) Vviádření k nřinravované celĺrměstskv v{znamné znrěně z2772/ao Llzemního nlánu
síĺIclnĺho útvnru hlavnĺho města Pľahv

Ý,3) Zádost o ooskvtnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístuou
k infoľmacím

K čj. MHMP 201254612018
MHMP 23805120t9

Ke sp.zn S-MHMP 1896t2212018
S-MHMP 1987319/2018

YáŹený pane inŽenýre,

obracím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov 3.r.o.' se sídlem Archeologická225611,l55 00
Praha 5 - Stodůlky, ĺČo: o:gąlĺ26, vsouvislosti sproblematikou vodních děl nacházejícĺch se na
našich pozemcích na pražském Smíchově, přičemž tato záležitost je u oddělení krizového managementu
vedena pod čj. MHMP 201254612018, kdy dne l0. prosince 20l8 bylo vydáno nesouhlasné stanovisko
s demolicí areálu IDS na pozemcích vlastněných naší společností (,,Stanovisko 1"). Následně oddělení
krizového managementu vydalo dne 4. ledna 2019 zÁvazné nesouhlasné stanovisko ke stavbě
Polyfunkčního centra Smíchov pod čj. MHMP 23805120|9 (',Stanovĺsko 2").
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Vviáĺlřenĺ k oběma Stanoviskům

Sobsahem obou Stanovisek nesouhlasíme zníże uvedených důvodů. Zĺroveň však sohledem na
skutečnost, Že jde o případ dalšího šíření nepravdiých informací šířených či pocházejicích z oddělení
krizového managementu MHMP, jsme nuceni se k tomuto vyjádřit, uvést některé skutečnosti na pravou
míru a záĺoveń vyużít svého práva svobodného přístupu k infoľmacím.

Takřka přesně před rokem, v prosinci 20l7jsme ĺněli k dispozici souhlasná vyjádření všech odborných
ritvarťl Magistľátu k udělení výjimky ze stavební uzávěry ohledně našich pozemků v Nádražní ulici na
pľaŽském Smíchově a v dobré víře jsme otevřeně pokračovali v jednáních jak s MHMP, tak s DPP a s
Městskou částí Praha 5'

Zásadní mĺat v celé situaci, alespoň dle našich informací, nastal na jednání svolaném Vaším odborem
kizového řízení MHMP, jeŽ se konalo dne l7. I2.20l7. Natomto jednání poprvé přišel pan Bartĺĺk
z RED MHMP poprvé s nápadem, že by vodní díla (gravitační přivaděč ajímací vĘ) mohla býĄvyuźita
v rámci hledání stratepiclcých vodních zdroiů nitné voĺlv. nczávislých na vodě z Vltaw.

Tohoto jednání se zúčastnili i pánové Ing. Kysilko z DPP a Ing. Jakoubek, přičemŽ první jmenovaný
byl dle našich informací odpovědný mj' za péči 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 pŕinĺźna, přestože se jí jako vlastníka pozemků a na nich a pod nimi umístěných vodních
děl bytostně doýká'

Na tomto jednání zazněla poprvé Nrzení o tom, že vodní díla představuj í potenciálně strategický vodní
zdroj pitné vody pľo polovinu Prahy, s mocností 50 l/s, neávislý na vodě z Vltavy apod.

Jsme přesvědčeni o tom, Že ve skuteěnosti se jednalo o snahu těchto osob zaký a poký námi odhalený
stav,
hvtł n isoll ĺllollhoĺlnhň ncchľńněns bez inkÝchkoliv ochrannÝch ońsem. nachrĺ'zeií se y dezolátním
stavu g bvla iiž v 90. letech soolu s nozcmky. na nichž isou vodnĺ díla (přcdevším iĺmacĺ vrtY)
umístěna. vwedena z DPP na ieho dceřinou společnost - IDS Pľaha as.

V přímém důsledku této aktivity Vašeho odboľu nastal stav, kdy se původně výsclstně odborrló a

administrativní otrŁky ĺýkajícĺ se (i) zajištění péče a ochrany vodních děl a případného vodního zdroje.
(ii) možrlostĺ. omezení a podlllĺnek výstavby na našich pozemcích včetně zrušenístavební uzávěly a (iii)
nrožtrélro vvrlžití nřivarlěče inko vodnílrtr zclroie_ stalv nlíslo toho oředmětem oolitikařelrí a

dezinformačnĺch snah.

oproti tvrzením účastníků jednání ze dne l'7'12.2017 a zopakovaným následně i na jednání dne 2.5.

20l8, je ve skutečnosti vodní dílo vsoučasnosti vyużĺváno jako zdro.i technické vody pľo úćely
teclrnologického chlazeni metľa s dlouhoĺlobým vyuŽitím cca 2 l/s.

Tvrzení o tom, že jde potenciálně o stľategický zdroj pitné vody pro až 600'000 obyvatel, nemá dosud
žáĺlnou oĺloľu v iakÝchkoliv skutečných a ověřených ľaktech.

Hydrogeologické posudky vytvořené skutečnýmil odbomíky z oblasti hydrogeologie a vodních zdĄů
jak pro DPP, tak pro naši společnost, se jednoznačně shodují v tom, Že vydatnost zdĘe vody, jenž
přitélĺĺ z oblasti Smíchova a nezávisle na Vltavě pokľývající územĺ o velikosti l,2, km2 je jen 5 l/s'
přičemž pokud dojde k většĺmu čeľpání než je uvedených 5 Us' začĺná sc čeľpat voda získaná
přítokem/pľůsaky z Vltavy. Předmětné posudky jsme jiż poskyli MHMP a v případě Vašeho zájmu
jsme připraveni je poskynout i Vašemu oddělení, pokud je dosud nemáte k dispozici, coż však
s ohledem na uváděný význam vodních děl i zdroje povażujeme za nepravděpodobné.

I lng. Jakoubek totiŽ nenĺ zĺlalcem ani kvalifikovaným odbomíkem na hydrogeologii ďnebo vodnÍ zdroje.
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V odůvodnění obou Stanovisek doslovně v odrivodnění uvádíte:

,,V obĺasti dotčené stcnbou se łluchĺizĺ sĺĺn,bct cil'ilni oc'hrcary podle $ 7 odst. 2 písm' i) zákona č'
239/2000 Sb', o integrovqném záchrąnném systému a o znlěně někteých zákonťl, ve znění pozdějších
předpisů, evidovaná podle $ 15 odst.2 písm. g) téhož zákona, ochranný systém metra, resp. jeho
neoddělitelná součást, a to jímací vrty a gravitační přivaděč zdsobující vodou technické centrum
ochrąnnĺźho systému metra, oďkud je ĺ,odu llo ttlruvč ĺlistribuovĺlllĺi pľłl uh:,łľcluć ohłs,uĺel.sll'o l,tornto
sł,slćnu. Z hĺcdisku ohjenu tuklo :ískĺil,nléhĺl mnożsh,í piÍnł! vođ.l' ,se jedná o lltilltoŕĺicĺně lýllĺllltlt!
zdroj na území hl. m' Prahl a v případě lcritického nedostatku pitné vody o velmi významný nđhrądní
ztlľoj ptp oblvutele hĺ. m' Pruhł,' Vzhledem ktomu, že do dnešního dne nebylo slanoveno ochranné
pásmo I. stupně (jímací pásmo), ani II. sĺupně (ochranné jíłnací pásmo), nelze vydat se stąvbou zĺźryazné

souhlasné stanovisko bez vyloučení hrozby kontaminace vodního zdroje, jeho nenđvratného poškození
nebo znečištění jednotlivých prvků vodního zdroje."

Po rozsáhlém šetřeníjsme přesvědčeni o tom, že uvádíte v odůvodnění znovu nepravdivé údaje ohledně
úpravny vody ajejí distribuce pľo obyvatelstvo'

Znašich rozsáhlých šetření i z dokumentace předmětných vodních děI vyšly najevo zejména následující
skutečnosti:

(i) za celou dobu nebyla ze stranv Žádného z odpověĺlných strbiektů inĺcior,ána ochrana
vodních děl. potažmo vodního zdľojc, formou stanovení ochranných pásem, přestože
existujejiž téměř 30 let' návrh na stanovení ochranných pásem byĺ podán až v roce 20l 8 a
tojakze 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 nlocnost zdroje.jímacĺ moälosti vrtů
a kvalítu vodv_

(iii) argumentace o utajení předmětných vodních děl je účelová a nepravdivá, o čemŽ svědčí
nejen úřední rozhodnutí o kolaudaci a povolení nakládání svodami vydaná vlastníkovi -
IDS Praha a.s. v běŽném režimu, ale i mj' dokument na:zvaný ,, ZTC 3 Jímacĺ vrty -

Posouzení ínožnosrí a stanovení podlnínek pro případnou stąvbu ądministrativního centra"
od společnosti METROPROJEKT Praha a.s. zěęrvna 2007 (!)' jehož spoluautorem byl i

Ing. Jakoubek a jenž mj' dospěl k závěru, Že na pozemcích je výstavba moŽná2. Stav
vodních děl se od roku 2007 změniljen v tom, Źebyla po další desetiletí zanedbávána jejich
údržba, avšak nebyly prováděny žádné konstrukční změny nebo úpravy'

(iv) DPP jako pľovozovatel 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 rámci námi prováděné pasportizace na povrch ústících jímacích vrtů'

(v) péče a údrŽba vodnĺch děl po dobu více neż25 let odjejich zprovoznění byla zanedbávána
tak, že došlo devastaci jímacích vrtů do stavu, jenž dokládá fotodokumentace přiloŽená
k tomuto podání,

(vi) pokud pan Jakoubek uvádí, że ,,vydatnost vrtů je 50 l/s a voda ve vrtech nenĺ závislá na

Vltavě", jak na ýto údaje přišel? odborné hydrogeologické posudky, vypracované
autorizovanými odboľníky jak pro DPP, tak pro naši společnost, se vzácně shodují vtom,

2 Posouzenĺ je zakončeno nálezem: ,'Výslĺnba ądministľalivního objektu v řešeném úzení je nožná při
respeklovaní podłnínekv ochranných pásmech vodního zdľoje. V ochrannéłn pásmu 2. stupně se nesmí provódět
výslavba s hluboĘmi plošnými záklaĄl zasahujĺcĺni do jínlacÍ lerasy. Využiti tLzenĺ v ochranném pósmu l. supně
je nožné pŕi dodrženĺ popsaných podmínek."
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Že vydatnost zdroje vody, jenŽ přitéká z oblasti Smíchova a nezávisle na Vltavě pokývající
území o velikosti 1,2kmZ,je jen 5l/s, přičemž pokud dojde květšímu čerpání než je
uvedených 5 l/s, začíná se čerpat voda získaná pfftokem/průsaky z Vltavy,

(vii) opakovaná Nrzeni pánů Bartáka a Jakoubka o tom, že účelem a smysIem stavební uzźľéry
v místě je ochrana vodního zdroje, jsou jednoznačně účelová a nepľavdivá, důvody pro
stavební uzávěru jsou identické pro všechnaÍan. velká rozvojová rizemí Prahy a vyplývajĺ
výlučně z pražských právních předpisů a s ,,vodním zdrojem" jakkoliv nesouvisĺ. Uvedené
naprosto jednoznačně dokládá i aktuálně zveřejněný návrh Změny UP 2772100, jenŽ o
nutnosti ochrany vodního zdroje ěi vodních děl vůbec nehovoří a nepočÍtĺĺ s nimi.

(viii)

(ix)

neexistuje żádný oficiální strategický 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. výsfupů komise pro plánování v oblasti vod - speciálně komise Dolní Vltava,
c. PRVK Hl' m. Pľahy, kde se mj. vyjadřuje kotázce vodních zdrojů,
d. Generelu zásobování vodou Hl. m' Prahy,
e. Krizového plánu Hl. m. Prahy,
o existenci potenciálního vodního zdľoje nemají dle našeho ověření Žádné informace ani
PVs, PVK, ČHvĺÚ, Česká geologická služba ani další instituce a společnosti.

Jsme bohuŽel přesvědčenio tom, že dlouhodobé šíření účelouých a nepravdiých wrzení sleduje jiný
úěel, a to zakrytĺ dlouhodobého ignorování stavu samotných vodních děl a péče o ně,jakoŽ i reakci na
poukázání na skutečnost, Že pozemky spolu s vodními díly byly v 90. letech vyvedeny zDPP bez toho,
aby na tuto skutečnost někdo upozornil či adekvátně reagoval alespoň co dojejich zákonné ochrany a

zabezpečení péče o ně. Na základé nesprávných tvľzení šířených pány Kysilkem, Jakoubkem a
Bartákem se následně stalo celé téma předmětem politických bojů v předvolebním obdobĺ a jejich
zkreslená a účelová stanoviska si v rámci kampaně vzaloza své několik politiků včetně pana Slabého
z ANo a paní radní Mgr. Kolínské. BohuŽel však bez toho, že by paralelně iniciovali ověření
problematiky skutečnými a kompetentnĺmi znalci a odborníĘ na danou oblast.

Náš projekt výstavby ?olyfunkčního centľa Smíchov od počátku počítá s omezeními a podmínkami
výstavby vyplývajícími z nutnosti ochrany vodního zdroje, včetně podmínek pro ýstavbu v lI.
ochranném pásmu vodního zdroje. CWI Smíchov sama podala 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 hydrogeologického pohledu existuje shoda mezi pořizovateli posudků (pľo DPP i pro naši
společnost) ohledně adekvátní ochrany zdľoje i rozsahu a podmínek ochrany v rámci obou ochranných
pásem.

Připravovaná celoměsĺskv yýznamná změna Z 2772i00 Územnĺho nlánu síĺlelního útvaru
hlavního města Prahv a nřístup oĺlboru krizovóho manłgementu MHMP k ní dokládá
điskriminační g selektivní přistun oddělenĺ krizového managemcntu vůči CWl Smíchov

Na úřední desce MHMP byla dne 25. ledna 20l9 zveřejněna veřejná vyhlášku _ oznámenĺ o
zahźleniřĺzení o vydání celoměstsky významné změny Z2772lOa Územního plánu sídelního
útvaľu hlavního města Prahy' Předmětem této navľhované změny je stabilizace území na
prażském Smíchově, včetně pozemků vlastněných naší společností. Změna, pokud bude
schválena v současném znění, povede ke zrušení stavební uzźĺvěry a k umoŽnění výstavby
v areálu smíchovského přístavu, kde dosud dle stávajícího územního plánu nelze stavět.

Z hydľogeologických posudků vývořených jak pľo naši společnost, tak pľo DPP, shodně
vyplývá, že vodní zdroj je v případě jeho zvýšeného uŽití napájen vodou zřeky prochŁej ící
přes štěrkové podloŽí. Navíc se jedná o území, jeŽ opět shodně dle všech hydľogeologických
posudků, spadá do navrhovaného II. ochľanného pásma předmětného vodního zdroje.



-

t=

CWI Smíchov s.r.o.

Po prostudování kompletní dokumentace ke změně Z 2712100 jsme se značným překvapením zj istili, že
oddělení kľizového řízení dosud během projednávání této změny, jeż. zapoćalo jiŽ. v čeľvnu 2012,
neuplatnilo v několika jiŽ proběhlých fázích projednávání jakékoliv připomínky k tvrzené nutnosti
zaj i štěn í ochrany,,strategického" vodn ího zdroje.

Ze zveŕejněného přehĺedu podaných námitek a připomínek naopak vyplývá (str. l7 z586), že MHMP
odboľ RED - oddělení krizového managementu neměl k návrhu zmény vůbec žádných připomínek. Jde
přitom o změnu zásadně měnící poměry v lokalitě, kde se vodní díla a vodní zdľoj nachází, coź ve
výsledku znamená, žetato navrhovaná náhŕeŹní výstavba na samém okĺaji vltavského břehu můŽe velmi
výrazné negativně tento vodní zdroj ovlivnit, nemluvě o tom, že tato navrhovaná zĺlěna s uvaŽovanými
38.000 m2 HPP v dané lokalitě velmi rnýrazně ruší, přerušuje, Územní systém ekologický stability, kteý
byl uvaŽován vpůvodně presentované změně Z27'l2l00, tak jak byla představena na veřejném
projednání v lednu 2017 a kteý ve svém důsledku umožňoval výsadbu několika stovek kusů vzrostlé
zeleně.

Ve svěŕle těchtn zeĺńií.eiících skllfečnosÍí isme nuceni znovu uvést nńvłiínoll ohłvu
z diskriminuiícího. selektĺvního a svóvolnóho nřístupu Vámi veĺleného riřadu vůči naši
snolečnosti. nebot'v nrůběhu celého roku 20l8 a během iednání s MHMP. DPP i Městskou částĺ
Pľaha 5 isme bvli oř{mo i nenfimo kĺlnľrontováni s deklarovanou notřebou zaiistit ochranu
voĺlního z.droie- evšłk iek se nvní ukazuie. orpánv. které maií tuto ochranu ve sv,ých

Ęomnetencích" na tuto otázku zcela rczignovalv. a to neien při nřínravě této nředkládané změnv
UP.

ochrana zdroje nebyla jakkoliv řešena po dobu déle než 25 let jeho existence a byla to aŽ CWl Smíchov,
ktęrá tuto otŁku otevřela azaéala řešit. Nelze se ubľánit dojmu, Že s vyjimkou poškozování práv CWl
Smíchov v reakci na odkrytí celého pľoblému a vydávání negativních Stanovisek k našim Žádostem bez
věcného odůvodněni, odbor krizového řĺzení ve všech ostatních oblastech na skutečnou ochranu vodních
děl i zdroje dlouhodobě azcelarezignoval.

odbor kľizového řízení MHMP opakovaně prohlásil, Že je mu situace v místě dobře známa a je o
existenci vodních děl i vodního zdroje od počátku informován. Přesto nevznesl žádné připomínky
vtomto směľu ani při předchozím veřejném pľojednávání vlednu 2017 azjevné ani při přípravě této
nové verze Zmény. ,'

Pľo Vaši informaci znovu uvádím, Že naše společnost je nadále připravena, v souladu s oficiální
nabídkou učiněnou městu jiŽ v srpnu 20l8 a znovu diskutovanou počátkem roku 20l9 svrcholnými
představiteli Prahy, uzavŕít dohodu, na jejímŽ zźkladě ve výsledku bezplatně město či DPP nabude část
našich pozemků v rozsahu I. ochranného pásma a tím i na nich umístěná vodní díla, avšak očekáváme
od všech subiektů a oĺtborů MHMP postun v rámci zńkonnÝch mezí. na základě obiektivnĺch a
odborně ověřcnÝch faktů e ve snaze celou záležitost w'řešit smírnou ccstou.

Hlavní město Praha má nepochybně řadu moŽnostíjak zjistit skutečný stav věci, včetně možného využití
PVK či PľaŽské 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 skuteěné objektivní zhodnocení situace.
Posouzení, zda vodnídíla mohou být vyuŽita jako zdroj pitné vody dle potřeb Prahy' 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 odborníkv ohIedně nutnébq rozsahu a zplisobu ochrany
vodnĺch děl i ĺloterlciálllího vodnĺho zdrojc. NłiŠ projckt je navržell tak. ab,v všechna oĺnezerlí a ochranná
pásnla zccla bezvýhradltě respcktoval.

Žáaost o poskytnutí informací dle zákona č. 10ó/l999 sb.
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Za űč,elem vyjasnění situace a stanoviska Vašeho oddělení a ve snaze vyrvořit půdorys objektivních
informací a údajů, na jehoŽ zátkladě by bylo moŽné celou věc korektně a odpovědně řešit Vás zároveřt
tĺmto žádáme o poskytnutí následujĺcích informací:

(i) Zdaakdy byla provedena adekvátní čerpací zkouška vodního zdroje?
(ii) Jaké byly v'ýsledky kontroly kvaIity čerpané vody?
(iii) Zda existuje pasportizovaná dokumentace vodních děl?
(iv) Zda existuje studie proveditelnosti vyuźiti vody ztohoto zdroje pľo účely zásobování

obyvatelstva?
(v) Zdabylo ověřeno, zda sejedná o vodní zdroj nezávislý na vodě zYltavy?
(vi) Kdo měl na starostiochranu a péči o vodní díla od doby jeho zprovoznění?

Tyto otázky považujte za źádost o posĘtnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a odpověď
zašlete na adresu sídla CWI Smíchov s'r.o, Arcbeologická ŻŻ56ll, r55 00 Praha 5.

S pozdravem,

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

Na vědomí

Vážený pan MUDľ. Zdeněk Hřib' primátor
Yáňenń' paní JIJDr. Hana Kordová Maľvanová
Yáňený pan doc. Ing. aľch. Petr Hlaváček' l. náměstek primátora

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

Yáůeĺý pan RNDr. Danĺel Mazuľ, Ph.D., starosta Mč Praha 5

MěstslcĹ část Praha 5
Štefánikova l3
15022 Praha 5

Doporučeně a e-mailem na rostislav.guthĺi jpraha.eu, bohacĺđipr.praha.eu . zdenek.hribĺglpľaha.eu.

hana.kordova.mananovara.:praha.eu. petr.hlavacekGlpraha.eu' danie|.mazuŕ.g]prahaS'cz



CWI Smíchov s.r.o.
se sídlem Archeologická Ż256/ l
155 00 Praha 5

IČ:0384l626
zapsána do obch' rejstříku u Měst. soudu v PÍaze, oddíl C, vložka 238597

ĺnstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, přĺspěvková oľganizace

VáŽený pan
Mgr. ondřej Boháč, ředitel

Vyšehradská 57Da77
l28 00 Pľaha 2 - Nové Město

Y Praze, dne 5. února20l9

Yátený pane řediteli,

obracím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov s.ľ.o.' se sídlem ArcheologickäŻ256llr, l55 00
Praha 5 - Stodůlky' lČo: olgłto26, v reakci na veřejnou vyhlášku - oznámení o zahájení řízení o
vydání celoměstsky významné zmény Z2772/00 Uzemního plánu sídelního úwaru hlavního města

Prahy, jeŹ byla zveřejněna na úřední desce MHMP dne 25. ledna 20l9.

Naśc spoleěnost je vlastníkem souboru pozemků na praŽském Smíchově a plánuje na nich výstavbu
Polyfunkčního centľa Smíchov. Náš projektový záměr byljiž ze strany IPR opakovaně posuzován. IPR
Praha nejprve vyjádřením ze dne 22. listopadu 20l7 pod č,j. IŻ835ll'7, ĺęjně takjako vyjádřenĺm č.

1l3l1'? ze dne 20.ll.2017. vzastouoení Hlavního města Prahv. wslovil v rámci svéłq vviádření
scltrhlas s přeĺllclženýnl zámčrenl vý'stavby Polyfunkčního centľa Smíchov za přeclpoklłdu splnění
podnlínck obsażcných v uvedeném vvjádření, následně bylo vyjádření aktualizováno vyjádřením lPR
čj.06482l18 zę dne l l. čeľvence 20l8 a následně ještě jednou formou aktualizĺce vyjádřcní lPR č.j.

8978/l8 ze dne 6. sľpna 20l8.

Za zásadní pak považuieme' Že stanovisko IPR stanovilo následuiící podmínkv:

(i) kłnacitu tlPP 57.385 m2.
(ii) nlaximrĺlnĺ nočet osmi nĺdzcmĺĺch noĺllaží.
(iii) stanor'ení ochľanného násma vodnĺho zĺlľoie nřeĺl zaháienínt úzĺ:mního řízenĺ.

Po obdrŽení souhlasného slanoviska IPR jsme v souladu s podmínkami stanovenými IPR ve finálním
posouzení přepracovali projektovou dokumentaci dle podmínek stanovených ve vyjádřenĺ IPR č. 7l3/l'|
a dle omezení pro navrhovaná ochľanná pásma vodního zdroje. CWI Smíchov záľoveň na základě
expeftně vypracovaných hydrogeologických posudků podala návrh na stanovení ochľanných pásem

vodnĺho zdroje.

V prosinci 20l8 jsme prostřednictvím Ing. Jana Škurka poŽádali IPR o vyjádření kProjektové
dokumentaci Polyfunkčního centra Smíchov pro územní rozhodnutí' Na tuto žádost isme ĺlosuĺl
ncdostali oĺlnověĺl''
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Na úřední desce MHMP byla
o sídelního úwaľu hlavn ího

města Prahy. Předmětem této navrhované zmény je stabilizace území na pražském Sm íchově, včetně

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

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

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

moŽnost naší spotečnosti stavět na našich pozemcích oproti stávajícímu územnímu plánu, a to bez
jakéhokoliv věcného či právního opodstatnění.

Se značným překvapením jsme zároveň zjistili, Že navrhovaná změna zcela ignoruje existenci vodních

děl,jakoŽ i dříve zmiňovaný poŽadavek IPR na stanovení ochranných pásem vodního zdroje, přestoŽe

jde o skutečnost delšĺ dobu známou i IPR. Považujeme za kľajně neobvyklé, że zatimco vůči našemu

záměľu byty vznášeny podmínky apoiadavky na zajištění ochrany vodního zdroje, předkládaná změna

ÚP existenci vodnĺho zdľoje i požadavky najeho ochranu vůbec neřeší ani s potřebami ověření rozsahu

nezbytné ochrany vodního zdroje vůbec nepočítá.

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

přičemŽ jde o oblast zahrnutou v tI. ochranném pásmu vodního zdroje. Dle všech hydrogeologických
posudků vývořenýchjak pro naši společnost, tak pro DPP, shodně vyplývá, Že vodní zdrojje v případě
jeho potenciálního zvýšeného užití napájen vodou zřeky prochazející přes štěrkové podloŽĺ. Výstavba

v těchto místech tak můŽe vodní zdroj nevratně poškodit, pokud nebudou alespoň respektována omezenĺ

vyplývající z ochranných pásem'

PředkládanáZménaÚP je vůči CWI Smíchov diskriminační a dispľoporční zejména
z následujících důvodů.

Úvodem tohoto bodu považujeme za vhodné stručně zrekapitulovat historii projednávání předmětné

změny UP.

Dne 19' ledna 2017 proběhlo veřejné projednání změny Úp z zllzĺ00, kde byla změna poprvé

prezentována' V rámci tghdejšího návrhu byly mj. provedeny tyto 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 prostoľ - rozšíření tělesa
Nádražní ulice o l2m na úkor pozemků cwl Smíchov (tj. sníŽení vyuŽitelné funkční plochy o

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

b' byl zachován koeficient podlažních ploch SV-K na celém území pozemků Cwl Smíchov.

Dne l' února 20l7 pľoběhlo jednání rady Městské části Pľaha 5, kde byla přednesena a odsouhlasena

důvodová zprávarady MČ ps ke zmcnc č,. Z2772100 a nástedně proběhlo jednání zastupitelstva MČ
Prahy 5, které odsouhlasiIo připomínky MČ Praha 5 k této změně.

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

(i) vyjádření odboru územnĺho rozvoje Magistrátu hlavního města Pľahy (,'MHMP") čj.
MHMP 187039012017 ze dne 29.l l.2017,

(ii) vyjádření odboľu strategických investic MHMP čj. MHMP 1766042/2017 ze dne

8.1 t.2017,
(iii) výše citovaná vyjádření ĺPR. uváděiĺcĺ žc souhlasí s předloženÝm zrĺmčrcm CWl

Smíchov za nodmínkv. že nľoiektovń ĺlokunlentace butlc unrłvena na oroiekt s ľfPl'
57.385 m2.

(iv) souhlasné vyjádření odboru památkové péče, apod.
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Výstedná zleŕejnénátZměna ÚP 2772100obsahuje následující změny, jež jsou všechny čĺněny zcela
a zjevně v neprospěch CwI Smíchov, a to bez jakéhokoliv právníbo či věcného odůvodnění či
opodstatnění. Jedná se o:

(i) nnvrńccnĺ ľunkčni plĺlchv ZMK znět na nozemky CWl Smíchov bez zohlednění
skutečnosti. ře změna stanovuie využitĺ části našcho územĺ nro veřeiné nrostorv
(3.000m2 pro rozšíření NádraŽní ulice),

( ii)

(iii)

_^-.xí:^_l ..._l,x_a ^l^^L.' 7t'L. .it,^- a..-Lx-a ^r^^r..,
śt' v t t70nä

sníženĺ koeÍicientu ľastavěnosti z SV-$ na SV_| , eož. ve svém důsledku znamená snížení
funkční plochy oproti stávajícímu územního plánu o cca 2700m2 a sníŽení možné
realizovatelnosti HPP oproti platnému rizemnímu plánu o cca l5500m2'

Pro všechny Ęĺto změnyje záľoveň společné, že nebyly vyvolĺĺny žádnými původními připomínkami
vzešlými z přeđchozího pľojednání změny ani nejsou jakkoliv relevantně odůvodněny. Jedná se
jednoznačně o nepřiměřený, neodůvodněný a disproporční zásah do majetkových práv CWI
Smĺchov'

Lze se jen důvodně domnívat, Že jde o kombinaciodveý za odkýí kaury 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 objektivními ěi
odbornými důvody, jak jasně dokládají všechna dříve získaná souhlasná vyjádřenĺ, včetně vyjádření
IPR.

Aní nezdůvodněný argument o dodrŽenĺ blokové ztstavby v lokalitě není přiléhavý, jak dokládá studie
projektu Zlatý lihovar' chválená zastupiteli Městské ěásti Praha 5 a nejen rezignující na blokovou
zástavbu, ale obsahujicí i ýškové stavby. obdobně jsou všechny negativní zäsahy zaměřeny na
pozemky CWI Smíchov' neboť u všech ostatních vlastníků bylo jejich námitkám vyhověno. Jde zjevně
o diskriminujĺcí projev vůěi naší spoleěnosti.

Ze Změny Úp ĺle našeho názoru jednoznačně vyplývá, že cílem není proponovaná stabilizace űzemí
(viz např. převedenĺdopravy do NádraŽní ulice, apod.), ale pouze a jen parciální umoŽnění výstavby
v přístavu bez ohledu na stav dané lokality. Stav, kdy předloŽená změna Úp me vést k odstranění
stavební uzávěry bez toho aby byla zźroveřl řešena ochrana vodního zdroje, svědčí o účelovém a
diskľiminujícím přístupu ve vztahu k naší společnosti. obdobně podkladová SEA neřeší existenci
vodního zdroje ani se blíŽe nezabývá přerušením funkčního a v dané lokalitě jediného existujícího
biokoridoru u vltavského břehu. NavrŽené dopravní řešení spočívající v převodu podstatné části
individuálníautomobilové dopľavy ze Strakonické do NádraŽní ulice pak v podstatě staví na hlavu dříve
diskutovanou revitalizaci NádraŽní ulice a vývoření přirozeného městského bulváru.

V části B b) Textové částiZměny ÚP se uvádí, Že změna je v souladu s prioritou stanovenou Zásadami
územního rozvoje (kap. l odst.4),,Upřednostnit vyuŽitítransformačních území oproti rozvojĺ 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 pľostoru stávajícího přístavu se těchto ploch ani neýká.

Předkládám Vám tuto zprávu za účelem zváŽení všech výše uvedených skutečností avyzývtm Vás ke
zváżení moŽnosti staŽení předloŽeného návrhu a jeho úpravě ve výše uvedených intencích, Jsme
připraveni poskýnout maximálnísoučinnost za účelem vyřešenínamítané situace ještě před veřejným
projednáním změny UP.
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S odkazem na všc výše uvedené Vrĺs žádĺĺm o vyjádřenĺ a vysvětlení důvodů pro navľhovanou
Změnu Úľ ;alĺ ve vztahu k zásadnÍmu zhoľšení možnosti výstavby na našĺch pozemcích, ŕak
k otázce vynechání pľoblematiky existence a ochľany vodního zdľoje v území dotčeném Změnou
UP' 'l ' ,ł-/Y
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