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Mgr. Petľa Kolínská, zastupitelka HMP a členka dozorčí ľady Dopľavního podniku hlavního
města Pľahy, akciová společnost
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Y Praze, dne 6. února 2019

Věc: Vviá4ření společnosti CWI Smíchov s.ľ.o. k připľavované celoměstskv významné změně
Z2772100 Uzemního nlánu sídelního útvaľu hlavního města Pľahv

YáŹená paní magistľo,

obracím se na Vás jménem spoleěnosti CWI Smíchov S.r'o. v návaznosti na Vaše působení v roli radní
a náměstkyně primátorky odpovědné zatlzemni rorvoj a dále v reakci na Vaše veřejná vyjádření ýkající
se otázky existence a ochrany vodního zdroje nacházejícího se zčásti pod našimi pozemky na praŽském
Smíchově' ,

Bezpľostředním důvodem pro tento dopis je veřejná vyhláška _ oznámení o zahájení Íízení o vydání
celoměstsky ýznamné změny ZŻ772l0O Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, jež
byla zveřejněna na riřední desce dne 25. ledna 20l9. S ohledem na Vaše předchozí působení na MHMP,
Vaše veřejná vystoupení a na Váš dopis adresovaný naší společnosti ze dne 28. června 20l8 čj. MHMP
104046212018l považujeme za spľávné se na Vás v této věci obrátit. Z dosavadních informací totiż
vyplývá, že předkládanázměna UP byla na MHMP a IPR připravena v době, kdy jste byla odpovědná
zainemní ľozvoj a územní plán.

Jsme přesvědčeni o tom, że zveŕejněná změna UP 2772ĺ00 můŽe v případě jejího schválení
v předloŽeném znění přinést zásadní a zźxażné změny pro situaci v dané lokalitě' jež mohou ve svém
důsledku zásadně poškodit či ohľozit vodní zdroj azároveřl bez jakéhokoliv legitimního důvodu směřují
k zásadnímu omezení moŽností a prźw naší společnosti stavět na našich pozemcích.

l ciru... VaŠeho dopisu: ..V souvislosti s plánovaným záměrem na Vašich pozemcích v k.ú. Smíchov uvádím, Že nejsou vyjasněny vlastnické
vztahy kjímacím vrtům a významnému vodnímu dílu v podzemí. Zároveň zde dosud nebyla vvjasněna ochranná oasma vodního zdroje'
Jakákoliv výstavba. resp. její chaĺakter a možnosti. isou podmíněny oľávě podmínkami vyplývąiícími z ochranných oásem. kteĺá musi bý
stanovena vzhledem k tak významnému zdroji pitné vody. jakým vodní dílo v této oblasti je.

Výjimka je přitom vŽdy udělována pro konkrétní případ' tedy dotčený pozemek, vymezený závěr a ve vztahu ke konkrétnímu Žadateli
V současné době je také pořizována změna UP hl. m. Prahy 22772100. která lná za cíl stabilizovat vyuŽití území a zrušit stavební uzávěru."'
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Navíc V rozporu s Vašimi veřejnými vyjádřeními i výše uvedeným dopisem předložená Změna UP
naprosto ignoruje ochľanu vodního zdroje i jeho samotnou existenci. Dosud bylo naší společnosti
kladeno zavinu, že ohľožujeme ,,vodní poklad" a chceme si přivlastnit veřejný majetek, ač toto nikdy
nebylo naším zámérem ani jsme se tak nikdy nechovali. Dosud jsme nebyli seznámeni s důvody, které
Vás vedly k odmítnutí našeho návrhu uzavŕení trojstľanné dohody mezi městem, DPP a naší společností.
Podstatou navrhované dohody přitom bylo nejen umožnění qýstavby našeho pľojektu v rozsahu a dle
omezujících podmínek stanovených souhlasnými stanovisky všech posuzujících úřadů, a|e zejména

n vnt a ím vodního
vyřešení majetkol:ých sporů ohledně vlastnictví vodních děl" a to z pohledu města i DPP zcela zdarma.

Bez ohledu na vyfabulované mediálně-politické příběhy na stľánkách LN je neoddiskutovatelným
faktem, że to bylataktéż naše společnost, jež otevřela otázku nutnosti stanovení ochranných pásem,

přičemž náš projekt s omezeními vyplývajícími z budoucí existence ochranných pásem od počátku
počítal. Na celou záleŽitost jsmetaktéŹ upozornili my, neboť do doby našeho nákupu pozemků se ani
ochranou zdľoje ani skutečným stavem vodních děl nikdo nezabýval po dobu několika desetiletí.
obdobně návľh na stanovení ochranných pásem byl podaný naší společností.

Ve světle těchto prokazatelných skutečností musím vyjádřit znaěné překvapení nad tím' Źe změna, jeż
byla projednávána od roku20l2,náhle a bezjakéhokoliv zdůvodnění umožnila dosud neprojednávanou
vÚcfewhll ve smíchnvském nřísfavll a fo i v místech_ krle ie iak ze stľanv DPP- tak z naśí stranv- v souladu

na
Zároveňv celém návrhu Zmény sama potřeba ochrany vodního zdľoje a existence ochľanných
pásem zcela absentuje a není jakkotiv zohledněna. Za daných okolností se nelze ubránit dojmu, Že

oproti původnímu zadání změny je jejím jediným smyslem umožnění výstavby ve smíchovském
přístavu, a to na úkor ochľany vodního zdroje i na úkoľ majitelů ostatních pozemků v dané lokalitě. Za
podivnou povaŽuji i skutečnost, že jsme o těchto zménách nebyli vůbec informováni, a to ani v průběhu
jednání s městem a městskou ěástí Praha 5, naopak jsme byli jakze strany IPR, tak výslovně od Vás
písemně informováni, Že je nejprve nezbytné zajistit stabilizaci űzemi a ochranu vodního zdroje a teprve
poté je možné řešit zrušení stavební uzátvěry'

Nyní se ukazuje, Źe záméry zpracovatelů a předkladatelů Změny ÚP, mezi něž. patŕíte i Vy osobně,
neměly a nemají s proklamovanou ochľanou vodního zdroje nic společného. Jeho existence není řešena

ani v předkládané SEA' ani v samotné změně' A to vše přesto, Že o existenci vodního zdroje je MHMP
údajně informován od samého počátku, a IPR iVy osobně jste o něm byla infoľmována nejpozději již
na jaÍ'eŻ0l7.

Je bohuŽel zjevné, Že jde jen o další projev svévolného a diskriminujícího přístupu vůči naší společnosti.
Náš návrh na udělení výjimky ze stavební uzávěry (enŽ byl kladně odsouhlasen všemi obvykle se

vyjadřujícími subjekty) i na uzavření dohody s městem byl mj. i Vámi osobně odmítnut s tím' že je
nejprve třeba zajistit ochranu vodního zdľoje' Přitom paralelně byla připravována nyní zveřejněná
Změna UP' jež vodní zdľoj přímo ohrožuje, ajeŽ se jeho existencí a potřebou ochrany vůbec nęzaobirá.

Navržená změna navíc bez jakéhokoliv odůvodnění sniŽuje, prostřednictvím změny koeficientu z SV-
K na SV_I a přesunem zelęně a snížením funkění plochy, kapacitu našeho projektu o více neŽ26%o.

Považuji za napľosto zaráżející, żę Žádná ztěchto změn ani vzdáleně věcně nesouvisí sexistencí a
pľoklamovanou ochranou vodního zdroje a naopak umožněním výstavby na vltavském břehu jej přímo
ohrožuje.

Je poměrně nabíledni skutečný účel změny najít v umožnění qýstavby v přístavu aztroveřl v úmyslném

a nedůvodném poškození zájmű a majetkových práv naší společnosti v reakci na otevření celé
dlouhodobě neřešené kauzy vodních děl a zdľoje.
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Pro úplnost předkládáme v příloze dopis adresovaný Výboru pro územní plán ZHMP a dopis adresovaný
odboru krizového řízení MHMP, kde jsou dopady změny a naše výhrady k ní detailněji popsány.

Jak jsme jiŽ opakovaně uvedli' nečekáme od města a úřadů żádné mláśtní zacházení, oěekáváme však,
Źe nám bude měřeno stejným metrem jako ostatním subjektům při dodržování zźkonných pravidel a
podmínek. Nyní to však působí Íak, Źe jediným subjektem, jemuž je neustále předkládána nutnost
ochrany zdroje, je naše společnost' Ve všech ostatních ohledech oľgány města i městské ěásti ochľanu
vodního zdroje ignorují a sledují jiné partikulární zájmy.

Posílám Vám tento dopis z důvodu Vašeho osobního zapojení v celé věci i s ohledem na Vaše
přinejmenším nepřesně citovaná mediální vystoupení. Pokud byste uznala za vhodné nás seznámit
s Vaším pohledem na věc a s důvody, které Vás vedly k ýše popsanému postupu, mohlo by to přispět
vyjasnění celé situace a nalezení řešení, jež ochrání vodní zdroj i ztĄmy města a zároveřl umožní
výstavbu dle platných pravidel aomezení,jeŽ bude ku prospěchu Pražanů i naší společnosti.

S pozdravem,

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

Doporučeně ą e-mailem na petra.kolinska@pr

2 přílohy - dopis Cýĺ/I na Výbor pro územní pldn ZHMP, dopis CłĺĺI na oddělení ĺĺrizového

managementu MHMP



CWI Smíchov s.r.o.
se sídlem Archeologická 2256ĺ l
I 55 00 Praha 5

IČ:0384l62ó
zapsánado obch. rejstříku u Měst. soudu v Pľaze, oddíl C, vloŽka 238597

l) Yńžený pan doc. Ing. aľch. Petr Hlaváček
l. náměstek primátoľa

2) Yáłźený pan Petr Zemaĺ
předseda Výboľu pro územní plán, územnÍ rorvoj a památkovou péči ZHMP

3) Yáźenáĺ paní RI\ĺDr. Jana Plamínková
předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a Životní prostředí ZHMP

4) Yáźený pan Ing. Pavel Richter
předseda Výboru pľo dopravu ZHMP

Magistrát hl.m.Prahy
Nám. F.Kafky l
1 l0 0l Pľaha l

5) Magistrát hl.m. Pľahy
Odbor územníbo ľozvoje
Jungmannova35lŻ9
I l0 00 Praha I

E-mailem a doporučeně

Y Praze, dne 4. února 2019

u

Yáżené dámy a pánové,

obracím se na Vás jménem společnosti CWl Smíchov s.ľ.o.' Se sídlem Archeologickt!2256/1' l55 00
Praha 5 - Stodůlky, IČo: 0384l626, v reakci na veřejnou vyhlášku - oznámení o zahájení řízení o
vydání celoměstsky významné změny Z2'I'I2/00 Uzemního plánu sídelního úwaru hlavního města
Pľahy, jeŽ byla zveřejněna na úřední dęsce MHMP dne 25' ledna 20l9.

S ohledem na závażnost zjištěných nedostatků a opomenutí, jež vykazuje oznámená změna územního
plánu Z2'l72l00,jsme se rozhodli Vás informovat o našem názoru ještě před veřejným projednáním.
Pro úplnost pak sdělujeme, Že účelem a smyslem tohoto dopisu není uplatnění námitek ve smyslu
stavebního zákona, neboť s jejich definitivním zněním vyčkáme až na výsledek veřejného pĄednání
navrhované Změny ÚP.

Jsme však zároveň přesvědčeni, že je na místě upozornit na níŽe uvedené skutečnostia nedostatky bez
zbytečného odkladu, tak aby bylo možné včas předejÍt jejich moŽným negativním následkrim.
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Naše společnostje vlastníkem souboru pozemků parc. č. 659/l,659ĺ2,65913,660/l,660/Ż,661,662l|,
66212, 66213, 662/4, 664, 668/3, 66814, 66815, 669/1, 66912, 669/3, 669/4, nacházejících se
v katastrálním území Smíchov, obec Praha a zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na LV č. l4l99.

Naše pozemky a možnost výstavby na těchto pozemcích jsou navrhovanou Změnou Úp přímo a
zásadnĺm způsobem negativně ovlivněny, přičemž tento zásah postrádá věcné i právní opodstatnění.

Po prvotním prostudování pŕedmětného návrhu Změny vp zl'lzloo povaŽujeme za nutné upozornit
zejména na následující ztsadni chyby a opomenutí:

D Zménavp ztnĺao zceta ignoruje existencĺ vodního zdľoje 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 strategicky významný vodní zdroi pitné vody.
ienž můŽe v krizové situaci sloužit zásobování aŽ 600.000 obyvatel Pľahy.

Naše společnost se dlouhodobě od roku 2016 snaŽí vyhovět veřejnému zźĄmu a zajistit adekvátní
ochranu tohoto vodního zdroje a za tímto účelem jsme podali v roce 20l8 na příslušný vodoprávní riřad
návrh na zřízení ochranných pásem tohoto vodního zdroje. obdobně tak s ohledem na odlišné
stanovisko co do vlastnictví těchto vodních děl učinil dříve i Dopravní podnik hlavního města Prahy'
Zí',łrzení a prohlášenĺ MHMP ijednotlirĺých odborů (zejména odboru RED _ kľizového managementu
a odboru ochrany prostředí) máme za to, že všem kompetentním osobám a úřadům je existence vodního
zdroje v dané lokalitě a nutnost jeho ochrany známa.

Tento závěr pak ýslovně potvrzují i dopis bývalé náměstkyně primátorky paní Kolínské zę dne 28.
června 20l8 čj. MHMP rc40462l20|8l, jakož i vyjádření Institutu pro plánování a rozvoj č)j.06482lls
ze dne ll .7 .2018 a ě j. 897118 ze dne 6.8. 2018' jakoŽ i další vyjádření jednotliých odborů MHMP.

v

neuvažuie o vlivu ochľannÝch pásem na navľhovanou změnu. oba podané návrhy na stanovení
ochranných pásem se věcně shodují jak v rozsahu I' a II' ochranného pásma, tak ve stanovení
omezujícĺch podmínekpŕo výstavbu v celé lokalitě odpovídající navrhovanému II. ochrannému pásmu.
Návrh Změny UP tyto skutečnosti a omezení nejen nezohledňuje, ale otázku ochrany vodního zdĄe
vůbec neřeší. Jsme proto přesvědčeni, že jde o zásadní nedostatek návrhu předkládané změny' jenŽ
vyžaduje jeho kompletní přepracování. Rozsah a dopad nutných změn a úprav reflektujících a
zajišťujících ochranu vodního zdrojeje totiž naprosto zásadní, a to zejména ke zcela nově koncipované
moŽnosti výstavby na vltavském břehu, odkud je jímána voda pro vodni zdroj. Hrozba nevratného
poškození vodního zdrojeje pak více neżzjevnä.

Zäroveňjsme nuceni znovu uvést zřejmou obavu zdiskriminujícího přístupu vůči naší společnosti,
neboť v průběhu dlouhodobé komunikace a jednání s MHMP, DPP i Městskou částí Praha 5 jsme dosud
byli neustłĺle konfrontováni s deklarovanou potřebou zajistit ochranu vodního zdroje, avšak jak se nyní
ukazuje, orgány, které mají tuto ochranu ve svých kompetencích, na tuto ołÁzku zcela rezignovali při
přípravě této předkládané změny ÚP.

odboľ ochrany prostředí MHMP, jakoŽ i odbor 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,u". z dopisu náměstkyně Kolinské: ..V souvislosti s plánovaným záměĺem na VaŠich pozemcĺch v k.ú. Snlíchov uvádĺm. że nejsou
vyjasnčny vlastnické vaahy kjĺmacĺm vÍtüm a významnemu vodnímu dilu v podzemí. Zároveň zde dosud nebyla vvjasněna ochĺanná oasma
vqrlĺi'lľ łdrpic błsk''liy ryĺĺlhĺ'-ĺ]st jcii chĺruktcĺ u nlo)nĺxti. jsĺlu !xlĺ|minrlnľ prłivě FlĺJĺninkunli vyplývą!gĘ_li z ochrurnith nĺscrn.
ktcĺí nlusi lllt sĺalrrrvcna vzhlcdgnr k lĺli vÝznalnnćnlu zdruji uurvt'drit'$m--v_odľ!''t!i|9 y r49-qbl35!J!'

výjimka je pŤitom vŽdy udělována pro kĺlnkrémi případ. ĺedy dotČený pozemek. vymezený závěr a vc vztahu ke konkreĺnímu żadateli
V současné doběje také pořizována změna UP hl m. Pĺahy Z2772l0o. ktęrá rná za cil stabilizovat vyuŽitĺ rizenrĺ a zľušit stavebni uzávěru ".



--
,t-J

CWI Smíchov s.ľ.o.

2017 a zjevně ani při přípravě této nové verzeZmény' obdobně tak neučinil ani IPR, přestoŽe sitéto
záležitosti byl prokazatelně vědom přinejmenším od jaľa 20l8, ani Městská část Praha 5, jeŻo existenci
vodních děl pľokazatelně ví jiż odjejich kolaudace. Ani studie SEA se z nepochopitelných důvodů
existencí a ochranou vodnĺho zdroje nezab,ý,łala, coż' vznáśí otázku, zda je vůbec pro daný případ
dostatečná a použi telná.

Je zjevné. Že na místo proklamovanó ocfuany vodního zdroje ie sktrtečlýnl a jediným snl.vslem
předklńdané znlěny umożněnĺ Wstavb.v na sousedních pozenlcích ve slníchovském přístavu. a to bez
ohledu na charakteľ místa. potřebu ochrany zdroje ěi vhodnost zvoleného dopravnĺho řešení. Zároveň
níže popsaným způsobem navrhovaná změna slouží k poškození a{jmů naší spolďnosti.

iĐ návľh Změny vp zzzlzĺo0 způsobuje přerušenĺ biokoridoru podél ul. Strakonickĺĺ

Je s podivem , Źe dle navrhované Změny Úp me dojít k přerušení stávajícího a jediného funkčního
biokoridoru na vltavském břehu pod Strakonickou ulicí, a tobez nutnosti zpracovat moźná variantní
řešení či hledat řešení, jež by umožnilo zachování biokoridoru tak, jak je tomu v jiných oblastech Prahy.
V souěasné době předkládané stanovisko SEA detailně analyzujeme tak, abychom byli schopni uplatnit
věcně iodbomě relevantnĺ námitky.

Jde přitom o změnu zásadně měnící poměry v lokalitě, kde se vodní díla a vodní zdroj nachází, coŽ ve
výsledku znamená, že tato navrhovaná nálbŕeżní ýstavba na samém okraji vltavského břehu můŽe velmi
výrazné negativně tento vodní zdroj ovlivnit, nemluvě o tom, že tato navrhovaná změna s uvaŽovanými
38'000 m2 HPP v dané lokalitě vetmi ýrazně ľuší, přerušuje' Územní systém ekologický stability, kteý
byl uvažován vpůvodně presentované změně Z2772/a0, tak jak byla představena na veřejném
projednání v lednu 2017 a kteý ve svém důsledku umožňoval výsadbu několika stovek kusů vzrostlé
zeleně.

iii) navržené dopravní řešenĺ - přenesení části provozu z ul. Strakonická na ul. Nádražní
-je přinejmenším sporné a není dostatečně zanalyzováno

Navrhovaná Zmé,na Ú,F pŕedpokládá ,převedení převažné čĺźsti automobilové dopravy z ulice
Stľakonické do ulice Nádražní, kĺeró je na Smíchově využívóna pŕedevším veřejnou autobusovou a
tramvajovou dopravou. Změną umožní výrazné využití Nádražnĺ pro individuální automobilovou
dopravu jejím převedením z ulice Strakonické vymezeným novým propojením ulic Nádľažní ą
Strakonické. Podmínlcy pro veřejnou dopravu v ulici Nódražní tato skuteěnosl negativně ovlivní."

oproti původnímu záměru i první verzi Změny Úľ,jez byla veřejně projednávána dne l9. ledna2017,
je současný návrh Změny ÚP zásadně odlišný v tom směru, že vede k převodu podstatné části
individuální automobilové dopravy do Nádražní ulice. Uvedené je dle názoru CWl Smíchov krokem
vedoucím k likvidaci původního záměru vytvoření nového centrálního bulváľu na Nádražní ulici v rámci
její pťlvodně plánované ľevitalizace. Namísto toho by odklonem ztsadní automobilové dopravy došlo
k přetíŽení dané lokality a podstatnému zvýšení nebezpečí pľo chodce koncentľované v tomto
významném uz|u hromadné dopľavy i zvýšení lokálního znečištění. Přesunem individuální
automobilové dopravy z již ustálené a svým v'ýznamem zásadní Strakonické ulice do oblasti, kde je
nejen významný dopravní uzel hromadné dopravy' ale i do budoucna plánovaná bytová zástavba, dojde
k ýrazně negativnímu zásahu do dané lokality. Navíc s v''ýjimkou sledování panikulárních zájmů nové
výstavby ve smíchovském přístavu neexistuje pľo takto zásadní ztsahźádný obecně platný důvod.

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

iv) Změnajeodůvodněnanepľavdivýmiaľgumenty
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V části B b) Textové částiZměny ÚP se uvádí, te změna je v souladu s prioritou stanovenou Zásadami
rizemního rozvoje (kap. l odst.4),,Upřednostnitvyużití transformačních území oproti rozvoji v dosud
nezastavěném ilzemí". Ve skutečnosti se však v dané lokalitě v sorrladu se stávąjícím územním plánenl
ädná tľansf'ormační uzcmí vplochách současného přĺstavu ani přestavbové plochy nenacházejí.
rrrnožněnínovć výstavby v pľostonl stávajícího nŕístavu se těchto ploch aninetyká.

v) předkládanńZménaje vůči CWl Smíchov diskľiminační a dispropoľční

Úvodem tohoto bodu povaŽujeme zÄ vhodné stručně zľekapitulovat historii pľojednávání předmětné
změny ÚP.

Dne 19. ledna 2017 proběhlo veřejné projednání zmény Űp z zllzl00, kde byla změna poprvé
prezentována. V rámci tehdejšího návľhu byly mj. provedeny ýto z pohledu CWI Smíchov podstatné
body:

a' byla vymístěna plocha zeleně ZMK o ploše cca 3'000 m2 z pozemků CWl Smíchov jako
náhrada za ľedukci funkční plochy ve prospěch rozšíření veřejných prostor - ľozšíření tělesa
Nádražní ulice o 12m na úkoľ pozemků CwI Smíchov (tj' snížení využitelné funkční plochy o
cca 3.000 m2 ve prospěch MHMP(Městské ěásti Praha 5),

b. byl zachován koeficient podIažních ploch SV_K na celém území pozemků CWI Smíchov.

Dne l. únoľa 20l7 proběhlo jednání rady Městské části Pľaha 5, kde byla přednesena a odsouhlasena
důvodová zpráva rady MČ Pi ke změně č,, Z2772/00 a následně proběhlo jednánĺ zastupitelswa MČ
Prahy 5, ktęré odsouhlasilo připomínky MČ Pľaha 5 k této změně'

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

(Đ vyjádření odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (''MHMP*) ěj.
MHMP |87p390l20l7 ze dne Ż9.l l .Ż0l7,

(ii) vyjádření'odboru strategických investic MHMPčj. MHMP 1766042/2017ze dne
8.t 1.2017,

(iii) vyjádření Institutu plánování a rozvojehlavního města Prahy čj' l2835/l7 ze dne
22.ll.20l'| odkazující taktéż na vyjádření téhoŽ institutu ze dne 20'l1.2017' přičemž IPR
ve stanovisku rrýslovně uvedl. žc souhlasí s nřcdloženým záměrem CWI Smíchov za
noĺlmĺnkv. že nroiektová dokumentace bude unravcna na nroiekt s HPP 57.385 m2.

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

Paralelně s tím byly připomínky MČ Prahy 5 konzultovány a projednány na lPR, přičemŽ výsledné
zapracování připomínek bylo promítnuto do nyní zveřejněné Změny UP 2'1'I2l00.

Výsledná zveřejněná Změna vp z'llzloo obsahuje následuj ící změny, jeŽ jsou všechny činěny zcela a

zjevně v neprospěch CWt Smíchov' a to bez jakéhokoliv právního či věcného odůvodnění či
opodstatnění, Jedná se o:

(i) í funkční nlochv 7lfiĺK Lĺ,ět na nozemłľ CWI Smíchov bez zohlednění
skutečnosti. že znlěna stanovuie vvužití části našeho úzenlí nro veřeiné nrostorv
(3.000m2 pro rozšíření NádraŽnĺ ulice),

( ii) ľozšíření íunkční nlochv ZMK na úkoľ funkční ploch'ĺ SV-K o cca 370 m2.
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(iii) gnížeoĺ koencientu zastavěn coż.ve svém důsledku znamená snížení
funkční plochy oproti stávajícímu územního plánu o cca 2700m2 a snížení možné
realizovatelnosti HPP oproti platnému územnímu plánu o cca l5500m2.

Pro všechny Ęĺto změny je zároveň společné, že nebyly vyvolány żádnými původními připomínkami
vzešlými z předchozĺho projednání změny ani nejsou jakkoliv relevantně odůvodněny. Jędná se
jednoznačně o nepřiměřený, neodůvodněný a dispľopoľční ásah do majetkoých práv CWI Smíchov.

Lze se jen důvodně domnĺvat, Že jde o kombinaciodvety za odkrytí kauzy vodních děl/vodního zdĄe
spolu se zjevným a nadstandardně provedeným vyhověním záměru ýstavby 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 vyjádření, včetně vyjádření
IPR. Ani argument o dodrżení blokové zästavby není přiléha''y, jak dokládá studie projektu Zlaý
lihovar, chválená zastupiteli Městské části Praha 5 a nejen ľezignující na blokovou zástavbu, ale
obsahující i výškové Stavby. obdobně jsou všechny negativní zźsahy zaměřeny na pozemky CWI
Smíchov, neboť u všech ostatních vlastníků bylojejich námitkám vyhověno. Jde zejvně o diskľiminující
projev vůči naší společnosti.

Ze Změny Úp ale naŠeho názoĺujednoznačně vyplývá, Že cílem není proponovaná stabilizace űzemí
(viz např. převedení dopravy do NádraŽní ulice, apod.), ate pouze a jen parciální umoŽnění rnýstavby

v přĺstavu bez ohledu na stav dané lokality. Stav, kdy předložená změna UP má vést k odstranění
stavební uzävěry, bez toho, aby byla zároveň řešena ochrana vodního zdĘe, svědčĺ o účelovém a
diskľiminujícím přístupu ve vztahu k naší spoleěnosti'

Předkládám Vám tuto zprávu za úěelem zväżení všech výše uvedených skuteěností avyzývám Vás ke
zváŻeni moŽnosti stažení předloženého návrhu a jeho úpravě ve výše uvedených intencích. Jsme
připraveni poskytnout maximální součinnost za úěelem vyřešení namítané situace ještě před veřejným
pĘednáním změny UP.

S pozdľavem,

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

Doporučeně a e_mailenl na: @. petr.z_emanlg-1praha.eu.

iana.olanl inkova'ł]praha.eu, @



CWI Smíchov s.r.o.
se sídlem Archeologická 2256/ 1

I 55 00 Praha 5
IČ:0384ló26
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 MagistnĹtu
oddělení kľizového managementu

Nám' F.KaÍky l
I l0 0l Praha I

V Pľaze, dne 5. února 20l8

Věc:

l) VYińĺl řt'ní snolcčnosti CWl Smíchov s.r.o. ke kguzc vodních děl a vodnĺho zdroie v lokalitě
Náĺlražnĺ ulice na pražském Smíchově a dosavadním tvrzením a úkonům oddělení
krizového managementu MHMP. zeiména k:

u. neqÔll nómlr rĺivernómll stenoviskll k oĺl.rtrĺněnĺ stsvbv č-i- MHMPhlas
201546/2018 ze dne 10.12.2018

b. ncsouhlasnému záveznómu stnnovisku ke stavbě Polvfunkčního areálu Smíchov
č.i. MHMP 23805/20l9 ze dne 4.l.2019

2) Vviádření k nřipravované celoměstskv vÝznamné změně Z 2772100 Lĺzemního ĺllánu
síĺlelního ritvnru hlavniho města Prahv

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

K čj. MHMP 20|2546ĺ2018
MHMP 23805120t9

Ke sp.zn. S-MHMP 189612212018
S-MHMP l98'l319ĺ20l.8

YáŹený pane inŽenýre,

obracím se na Vás jménem společnostiCWI Smíchov s.r.o., se sĺdlem Archeologická'2256l|,l55 00
Praha 5 - Stodůlky, ĺČo: o:słlo2ó, vsouvislosti sproblematikou vodních děl nachŁejícich se na

našich pozemcích na pražském Smíchově, přičemž tato záležitost je u oddělení krizového managementu
vedena pod č j. MHMP 20|254612018, kdy dne l0. prosince'2Ol 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 z-ávazné nesouhlasné stanovisko ke stavbě

Polyfunkčního centra Smíchov pod čj. MHMP 2380512019 (,,Stanovĺsko 2").



-
CWI Smíchov s.r.o

Vviáĺlřenĺ k oběma Stanoviskům

Sobsahem obou Stanovisek nesouhlasíme zniźe uvedených důvodů. Zároveň však sohledem na
skutečnost, že 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 vyuŹítsvého práva svobodného přístupu k informacím.

Takřka přesně před rokem, v prosinci 20l7 jsme mělik dispozici souhlasná vyjádření všech odborných
riwarů Magistrátu k udělení výjimky ze stavební uzávéry ohledně našich pozemků v NádľaŹní ulici na

praŹském Smĺchově a v dobré víře jsme otevřeně pokraěovali vjednáních jak s MHMP, tak s DPP a s

Městskou ěástí Praha 5.

Zásadní zvĺat v celé situaci, alespoň dle našich informací, nastal na jednání svolaném Vaším odboręm

krizovéhořízení MHMP,jeŽsekonalodne l7. |2.2017. Natomtojednánípoprvépřišel panBarĺĺk
z RED MHMP poprvé s nápadem, Že by vodní díla (gravitační přivaděč ajímací vĘ) rnohla být využita
v rámci htcĺlánĺ strategickÝch vodních zdroiů nitnó vodv. nezávislých na vodě z Vl(aw.

Tohoto jednání se zúěastnili ipánové lng' Kysilko zDPP a lng. 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 píinĺtna, přestože se jí jako vlastníka pozemků a na nich a pod nimi umístěných vodních
děl byostně doýká'

Na tomto jednáni zazněla poprvé tvrzení o tom, Že vodní díla představují potenciálně strategický vodní
zdroj pitné vody pro polovinu Prahy, s mocností 50 l/s, nezávislý na vodě z Vltavy apod.

Jsme přesvědčeni o tom, Že ve skuteěnosti se jednalo o snahu těchto osob zaký a poký námi odhalený
stav, ves
bvla a isou dlouhodobě ncchráněna bez iakÝchkoliv ochrannÝch pńsem. nachĺŁeiĺ se v dezolátním
stavu ĺ bvla iiž v 90. letech snolu s oozcmky. na nichž isou vodnĺ ĺlíla (nřcdevšĺm iímacĺ vńv)
umístěna. vwedena z DPP na ieho dceřinou sDolcčnost - IDS Praha g.s.

V přímém důsledku tjto aktivity Vašeho odboru nastal stav, kdy se puvoĺlně výscrstně odborné a
aclministrativní otĺŁk)ĺ týkajĺcí se (i) zajištění péče a ochranv vodních děl a případného vodního zdroje.
( ii) nložnosti. omezerlí a podnlĺnek výstavby na naŠich poze nlcích včetně zrušcní stavební uzávěry a ( iii)
lnoŽného v},užití přivaděče jako vodního zdroje. staly nrísto toho přednrětem politikaŕení a
dezinformačních snah.

oproti tvľzením účastníků jednání ze dne 17 '12.2017 a zopakovaným následně i na jednání dne 2.5.

20l8, je ve skutečnosti vot1ní dílo vsoučasnosti vyuŽívárlo jako zdroj technické vody pľo úĺjely

technologickélrtl chlazení metľa s dlouhoĺlobým využitĺrn cca 2 l/s.

Tvrzení o tom' Že jde potenciálně o strategický zdroj pitné vody pro až 600.000 obyvatel, nemĺĹ dosuĺl
žńĺlnounnnrrl v inkÝchkoliv sklltečnÝch n ověřených fĺktech.

Hydrogeologické posudky vytvořené skutečnýmil odborníky z oblasti hydrogeologie a vodních zdľojů
jak pro DPP, tak pro naši společnost, se jednoznačně shodují v tom, Že vydatnost zdľoje vody, jenž
přitélcń z oblasti Smíchova a nezávisle na Vltavě pokľývající územĺ o velikosti W km2 je jen 5 ľs'
přičemž pokud dojde k většímu čeľpání než je uvedených 5 Us, začĺná se čeľpat 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.

)rt ^ t--_.^x-^_a: --yZ-.^^A --'.r..x_x _-^ ł^_L_i^l.í' J.x^l-' ^L t^

l Ing. 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 obĺąsti dotčené stavbou .se naclrci:í stn,bu civilnĺ ochrĺut}, podle $ 7 odsł. 2 písm. i) zákona č.

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, evidovąná podle $ 15 odst' 2 písm. g) téhož zókoną, ochranný sysĺém metra, resp. jeho
neoddělitelnĺź součást, a to jímací vrty a gravitační přivaděč zásobující vodou technické centrum
ochranného systĺźmu metra, lxlkwl je vodu pĺl úpravć ĺlistľłbuovĺtltĺi pľll ulĺr.ý'vtltlł! ob.waIel.sh'tl l, tonllo
s)lsttlnu. Z hlcĺtiska ohjenu takĺo získĺivuného mnoż:sh,ĺ pitllĺ! vo{ll se jcthú o minnŕĺiltně vł-zrĺuntv
zdroj na území hI. m' Prahl a v případě ĺcritického nedostatku pitné vody o velmi významný ndhradní
zdroj Jlľo ohłryutele hĺ' m. Pruhľ*' Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebylo stanoveno ochranné
pásmo I. sĺupně (jímací pdsmo), ani II. stupně (ochranné jíłnací pásmo), nelze vydat se stavbou zĺźąlazné
souhĺasné stanovisko bez vyloučení hrozby kontąminace vodního zdroje, jeho nenđvratného poškození
nebo znečištění jednotlivých prvků vodního zdroje'*

Po rozsáhlém šetřenĺ jsme přesvědčeni o tom, že uvádíte v odůvodnění znovu nepravdivé ridaje ohledně
úpravny vody ajejí distribuce pro obyvatelstvo'

Z našich rozsáhlých šetření i z dokumentace předmětných vodních děl vyšly najevo zejména následující
skutečnosti:

(i) za celou dobu neb-vla ze strany Žádného z odpovědných subiektri iniciována ochrana
vodních děl. potażmo vodního zclľoje, formou stanovení ochranných pásem, přestože
existujejiŽ téměř 30 let, návrh na stanovení ochľanných pásem byl podán aŽ v roce 2018 a

tojak ze strany DPP, tak ze strany naší společnosti,

(ii) za celou dobu pľovozu vodních děl (od počátku 90. leĐ nebyla dosud nikdy provedena
dlouhodobá čerpací zkouŠka,jeŹ by ověřila skutečnou mocnost zdroje.jĺmacĺ možnosti vrtů
a kvalitu vody,

(iii) argumentace o utajení předmětných vodních děl je účelová a nepravdivá, o čemž svědčí
nejen úřední rozhodnutí o kolaudaci a povolení nakládání s vodami vydaná vlastníkovi -
IDS Praha /a.s. v běŽném reŽimu, ale i mj' dokument nanłaný ,, ZTC 3 Jĺmací vrty -

Posouzení možností a stanovení podmínek pro případnou stavbu administrativního centra"
od společnosti METROPROJEKT Praha a.s' zćewna2007 (|),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
űdrżba, 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 rámci námi pľováděné pasportizace na povľch ústících jímacích vrtů'

(v) péče a údržba vodních děl po dobu více neź25 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, že ,,vydatnost vrtů je 50 l/s a voda ve vľtech nenĺ závislá na
Vltavě", jak na ýto údaje přišel? odborné hydrogeologické posudky, vypracované
autorizovanýmiodborníky jak pro DPP, tak pro naši společnost, se vzácně shodují vtom,

2 Posouzení je zakončeno nálezem: ,,I/ýslavba adninistľativního objektu v řešeném llzení je nožná při
ľespektování podninek v ochranných pásmech vodnÍho zdroje. l/ ochranném pásmu 2. stupně se nesmÍ provódět
výstavba s hluboĘmi ploŠnýni základy zasahujĺcĺni do jĺmaci teras1,, Vyuźitĺ územĺ v ochranném pásmll l ' stllpně
je nožné pŕi dodržení popsaných podmínek."



!E

CWI Smíchov s.r.o.

Že vydatnost zdroje vody, jenŽ přitéká z oblasti Smíchova a nezávisle na Vltavě pokývající
území o velikosti 1,2kmZ,je jen 5 Vs' přičemž pokud dojde květšĺmu čeľpání než je
uvedených 5 Vs, začíná se čerpat voda získaná přítokem/průsaky zYltlvy,

(vii) opakovaná Nrzení pánů Bartáka a Jakoubka o tom' že účelem a smyslem stavební uzźuéry
v místě je ochrana vodního zdroje, jsou jednoznačně účelová a nepľavdivá, důvody pro
stavební uzávěrujsou identické pro všechna tzv. velká rozvojová území Prahy a vyplývajĺ
výlučně z pražských právních předpisů a s ,,vodním zdrojem" jakkoliv.nesouvisí. Uvedené
naprosto jednoznačně dokládá i aktuálně zveřejněný návrh Změny UP 2772100, jenŽ o
nutnosti ochrany vodnĺho zdroje ěi vodnĺch děl vůbec nehovoří a nepočÍŁĺ s nimi.

(viii)

(ix)

neexistuje Żádný oficiální strategický dokument, ze kterého by vyplynulo, že se jedná o
potenciálně ýznamná díla anebo zdroj pľo 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. Pľahy,
e. Krizového plánu Hl. m. Prahy,
o existenci potenciálního vodnĺho zdroje nemají dle našeho ověření žádné informace ani
PVs, PVK, CHMU, Ceská geologická služba ani další instituce a spoleěnosti.

Jsme bohužel přesvědčeni o tom, Že dlouhodobé šíření účelov'ých a nepravdiých tvrzení sleduje jiný
účel, a to Zakrytí dlouhodobého ignorování stavu samotných vodních děl a péče o ně, jakož i reakci na
poukázání na skuteěnost, Že pozemky spolu s vodními díly byly v 90. letech vyvedeny z DPP bez toho,
aby na tuto skutečnost někdo upozornil či adekvátně reagoval alespoň co dojejich zákonné ochrany a

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

Náš projekt výstavby Polyfunkčního centra Smíchov od počátku poěítá s omezeními a podmínkami
výstavby vyplývajícími z nutnosti ochrany vodního zdľoje, včetně podmínek pľo r"ýstavbu v lI.
ochranném pásmu vodního zdĺoje' CWI Smíchov sama podala návrh na stanovení ochľanných pásem
vodního zdroje na podzim 2018 a stejně tak učinil i DPP. Pľo věc samotnou je pak podstatné' Že
z odborného hydrogeologického pohledu existuje shoda mezi pořizovateli posudků (pro DPP i pro naši
společnost) ohledně adekvátní ochrany zdroje i ľozsahu a podmínek ochrany v rámci obou ochranných
pásem.

Přinravovená celoměsÍskv rrúznamná změna z2772n0 Úzenrnĺho nlńnu síĺlelního ritvaru
hlnvního města Prahv ł nřístun oĺlboru kľizovóho managementu MHMP k ní doklńdá
diskriminační g selektivní ořistun oddělení krizového managenlcntu vůčĺ CWl Smĺchov

Na úřední desce MHMP byla dne 25' ledna 2019 zveřejněna veřejná vyhlášku - oznámení o

zahź$enířízení o vydání celoměstsky významné změny Z2772lO0 Územního plánu sídelního
útvaľu hlavního města Prahy. Předmětem této navrhované změny je stabilizace území na
pražském Smíchově, včetně pozemků vlastněných naší společností. Změna, pokud bude
schválena v současném znění, povede ke zrušení stavební uzávěry a k umoŽnění výstavby
v areálu smíchovského přístavu, kde dosud dle stávajícího územního plánu nelze stavět.
Z hydľogeologických posudků vývořených jak pro naši společnost, tak pľo DPP, shodně
vyplývá, Že vodní zdľoj je v případějeho zvýšeného užití napájen vodou z řeky prochazející
přes štěrkové podloŽí. Navíc se jedná o území, jeŽ opět shodně dle všech hydrogeologických
posudků' spadá do navľhovaného II. ochľanného pásmapředmětného vodního zdroje.
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Po pľostudování kompletní dokumentace ke změně Z 2712100 jsme se značným překvapením zj istili, Že

oddělení krizového řízení dosud během projednávání této změny, jeŻ započalo jiŽ v čeĺvnu 2012,
neuptatnilo v někoIika jiŽ proběhlých fázích projednávání jakékoliv připomínky k tvrzené nutnosti
zaj i štěn í ochrany,,strategického" vodn ího zdroje.

Ze zveŕejněného přehledu podaných námitek a připomínek naopak vyplývá (str. l7 z586), Že MHMP
odbor RED - oddělení krizového managementu neměl k návrhu změny vůbec žádných připomínek. Jde
přitom o změnu zásadné měnící poměry v lokalitě, kde se vodní díla a vodní zdĄ nachání, coź ve
výsledku znamená, Źetzto navrhovaná nábŕeŹní výstavba na samém okraji vltavského břehu můŽe velmi
výrazné negativně tento vodní zdroj ovlivnit, nemluvě o tom, Żetato navrhovaná mléna s uvažovanými
38.000 m2 HPP v dané lokalitě velmi v'ýrazně ruší, přerušuje, Územní systém ekologický stability, kteý
byl uvaŽován v původně pľesentované zméné Z2772ĺ00, tak jak byla představena na veřejném
projednání v lednu Ż0I7 a kteý ve svém důsledku umožňoval výsadbu několika stovek kusů vzrostlé
zeleně.

Vp swěŕle těchtn zqĺńžpiícíeln cklrŕeřnncŕí isme nrrceni znnvrr uvóst ,Äveźnoll olrĺvlr
z diskriminuiícího. selektivního a svévolnóho nřístunu Vánli vedeného úřadu vůči našĺ
snolcčnosti. nebot'v nrůběhu celého ľoku 20l8 a během iednání s MHMP. DPP i Městskou částí
Pľaha 5 isme bvli nffmo i nenřímo konfrontováni s deklaľovanou notřebou zaiistit ochranu
vnĺlníhn zĺlrnie_ łvšak ilk se nvní lrklzlrie^ orpánv- kteró młií tuto ochranu ve sv'ých
komĺletencĺch. na tuto otázku zcela rczienovalv. a to neien nři ořínravě této nředkládané změnv
uP.

ochrana zdľoje nebyla jakkoliv řešena po dobu déle než 25 letjeho existence a byla to aŽ CWl Smíchov,
která tuto otŁku otevřela aĺaěala řešit' Nelze se ubľánit dojmu, Že s v'ýjimkou poškozování práv CWI
Smíchov v reakci na odkrytí celého problému a vydávání negativních Stanovisek k našim Žádostem bez
věcného odůvodnění, odbor krizového řízení ve všech ostatních oblastech na skutečnou ochranu vodních
děl izdľoje dlouhodobě azcela rezignoval.

odboľ 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 projednávání v lednu 2017 a zjevně ani při přípravě této
nové verze Zmény. ,'

Pro Vaši infoľmaci znovu uvádím, Že naše společnost je nadále připravena, v souladu s oficiální
nabídkou učiněnou městu jiŽ vsrpnu 2018 a znovu diskutoYanou počátkem roku 20l9 svrcholnými
představiteli Prahy, uzavŕít dohodu, na jejímž zźlkladě 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 odborů MHIVĺP nostuo v ľámci zákonnÝch nrezí. na základě obiektÍvnĺch a
oĺlborně ověřcnÝch faktů a ve snaze celou záležitost wřešit smírnou ccstou.

Hlavní město Praha má nepochybně řadu moŽnostíjak zjistit skutečný stav věci, včetně možného využití
PVK či PraŽské vodohospodářské společnosti (ež dle našich infoľmací nemají o údajném vodním zdroji
Žádné informace, obdobně jako není zanesen do Žádných plánů a generelů). Zapojení odboľníků na

oblast hydrogeologie a pitné vody by mohlo a mělo přinést skutečné objektivní zhodnocení situace'
Posouzení, zda vodní díla mohou být vyuŽita jako zdroj pitné vody dle potřeb Pľahy, je přitom otázkou
výsostně odbornou' Jsme připraveni poskynout městu i Vašemu oddělení součinnost potřebnou
k odpovědnému posouzení možného vzniku a následného využití zdroje pitné vody, včetně zabezpećeni
jeho ochľany. Navíc existtlje zjevná shoda mezi odborníky ohlednč nutného rozsahu a způsobu ochrany
vodních děl i noterlciá]llího vodrlĺho zdľoic. NáŠ nrtliekt ie navrŽell tak. aby vŠechna olrtezellí a ochranná
páslna zcela bczvýhradně respcktoval'

Žádost o poskytnutí informacĺ dle zákona č. 106/1999 sb.



š
CWI Smíchov s.ľ.o.

Za űč,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
tĺmto žádáme o poskytnutí následujících informací:

(i) Zda akdybyla provedena adekvátní čerpací zkouška vodního zdĺoje?
(ia) Jaké byly ýsledky kontroly kvaĺity čerpané vody?
(iii) Zda exisfuje pasportizovaná dokumentace vodních děl?
(iv) Zda existuje studie proveditelnosti vyuŽití vody ztohoto zdĺoje pro účely zásobování

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

Tyto otázky považujte zaźädost o posĘtnutí informací dle zákona ć. |0611999 Sb. a odpověd'
zašlete na adresu sídla CWI Smíchov s.r.o, Arcbeologĺckĺ 2Ż56ll,l55 00 Pľaha 5.

S pozdravem,

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

Na vědomí:

Yáůený pan MIJDr. Zdeněk Hřib' primátor
Yáňení paní JUDr. Hana Kordová Marvanová
Yáiený pan doc. Ing. arcb. Petr Hlaváěek' 1. náměstek primátora

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

Yáňený pan R}[Dr. Daniel Mazuľ, Ph.D., starosta Mč Pľaha 5

Městská část Praha 5
Štefánikova l3
15022 Praha 5

Doporučeně a e-mailem na rtlstislav.guth(ii'pĺaha.eu, bohacĺOipr.praha.eu . zdenek.hriý.4praha.eu.

hana. kordova.man'anovalg]praha.eu, @' dan iel.mazuŕg)prahaS.cz


