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Věc: NámiÍkv společnosti CWI Smíchov s.ľ.o. k nřipravované celoměstskv rrýznamné změně
z 2772/00 Uzemního plánu sídelního útvaľu hlavního města Pľahy

Dotčená osoba: CWI Smíchov s.ľ.o., se sídlem Archeologická Ż25611, 155 00 Praha 5 _
Stodůtky, IČo: o:tł t o26 (dále jako ,,CWI Smíchov")

tímto v reakci na veřejnou vyhlášku _ oznámení o zahájeníŕizení o vydání celoměstsky významné

změny Z277ŻĺO0 Územního plánu sídelního útvaru h|avního města Prahy, jeŹbylazveřejněna na

úřední desce MHMP dne 25. ledna 2019 a v návaznosti na veřejné pľojednání zmény, jeŹ proběhlo dne

Ż5'2.Ż0 19, podává následuj ící

námitkv k wstavenému návľhu Změnv UP Z 2772100 v souladu s ustanovením s 52 odst. 2)
stavebního z'á,kona

A. oprávnění k podání námitek dle $ 52 odst. 2) stavebního zákona

CWI Smíchov je vlastníkem souboru pozemků parc. č. 659ll, 659ĺŻ, 65913, 660ll, 66012, 66l, 66211,
66Ż12,66213,66Ż14,664,66813,66814,66815,669ll,66912,66913,669/4 a na nich umístěných staveb,
nachźnejících se v katastrálním űzemí Smíchov, obec Pľaha a zapsaných v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastľální pracoviště Praha' na LV č. l4l99.

Uvedené pozemky a možnost výstavby na nich jsou navrhovanou Změnou Úľ prímo a zásadním
způsobem negativně ovlivněny' přičemž míra i rozsah tohoto zásahu postľádá věcné i právní
opodstatnění.
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S odkazem na ustanovení $ 52 odst. 2) stavebního zákona je CWI Smíchov jako vlastník
pozemků dotčených navrhovanou Změnou ÚP opľávněn k podání námitek.

B' Námitky proti navrhované Změně UP Z 2772100

I No^říol''E-^cł novĺlrnvo nÁ -nXnv rízom níhn nló nrr ZŻ77Żĺ00 ako cplnmĚsfslłv vÚznąmnÁ

zmenY

Navrhovaná změna územního p|ánu Z Ż77Ż100 byla předloŹena do procesu jejího projednání,
hodnocení (včetně vyhodnocení vlivů územního plánu na udrŽitelný rozvoj '(tzemí,jehož součástí je
posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí dle zákona č. l00/200l Sb.) anásledného
schvalování jako změna celoměstského qýznamu.

Dle pľůvodní zprátvy Urbanistické studie jihovýchodní ěásti Smíchova, jako podkladu projednání
změny UPn č. Z277Żĺ00 (zpracoval A.D.N.S. PRODUCTION S.ľ'o.' 18.1Ż.Ż013)' bylo cílem
ahlavním motivem navrhované změny územního plánu citujeme: ''.'. přeloŽení intenzivního toku
dopravy z ulice Strakonická do ulice Nádražní, dále zména přístavu na převáŽně obytnou zástavbu".

Věcně/fakticky přitom bylo jediným/výlučným relevantním důvodem pro zaŕazení navrhované změny
mezi změny celoměstského významu přeložení intenzivního toku dopravy z ulice Strakonická do ulice
Nádražní. ProtoŽe takové přeloŽení dopravy z ulice Strakonická do ulice NádraŽní bylo z návľhu
zmény Z 277Ż100 vyjmuto, není v současném stavu pľo zaÍazení navľhované zmény jako změny
celoměstského ýznamu věcný důvod.

Návrh na změnu funkční plochy DP (přístav, přístaviště a plavební komory), iniciovaný soukromým
investorem, na funkční plochu SV (všeobecně smíšené území) určenou převáŽně pro obytnou zástavbu
nelze povażovat Za relevantní důvod pro zaŕazení dotčené změny mezi změny celoměstského významu
a takové zaŕazeníje proto bezpředmětné.

V podrobnostech k jednotlivým námitkám pak CWI Smíchov odkazuje na přiložené ,,Posouzení
návrhu změny Z Ż77Ż100 z pohledu environmentálních a povodňových rizik a souladu Se

strategickými dokumenty ČR a ľ'l. m. Pľahy" \Tpracované Ing. Bohumilem Sulkem, CSc. ze dne 25.
února 20 l 9.

2. Foľmální nedostatkv procesu proieđnávání a hodnoceníZmény ZŻ77210

Jednotlivé verze návrhu změny nejsou datovány ani číslovány, a tak je nelze odlišit. To v'ýznamně
ztěżuje / znemožňuje sledování změn a předkládání případných relevantních připomínek.

3. Nesoulad se zadáním celoměstskv významnÝch změn IV (CVZ IV ÚP SÚ HMP)

Y ,,Zadání celoměstsky významných změn IV" je v části c) ,,Požadavky na rozvoj űzemí obce"
uvedeno: ,'Principy trvalę udržitelného rozvoje űzemí a požadavky péče o životní pľostředí a zdravé
Životní podmínky budou řešením CvZ|v UP SU HMP upřednostněny.

Návľh Změny UP Ż772100 upřednostňuje ekonomické zájmy soukromého investora na realizaci
obytné zásÍavby na úkor péče o Životní pľostředí a jeho ochrany. Předkládaný návrh představuje
významnou redukci celoměstského systému zeleně' která by mohla znamenat jeho praktickou
likvidaci. Z uvedeného důvodu není navrhovaná změna v souladu s výše uvedeným zadtním
celoměstsky významných změn IV.
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4. Newhodnocení vlivu návľhu Změnv územního plánu Z 2772100 na vodní zdroi
v dotčeném území

Proces vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu Z 2772100 na udržitelný rozvoj území, byl
fakticky zahájen zpľacováním Vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na udrŽitelný
rozvoj űzemí pľo změny č,'Ż77Ża278110 (včetně SEA) vříjnu 2015. Vpozdější fázi tohoto procesu
(výstavba byla realizována v utajovaném režimu) byly zjištěny skutečnosti' kteľé jsou velmi významné
z hlediska vlivů navrhované změny územního plánu na životní prostředí (SEA), které však nebyly
v dosavadním procesu SEA posouzeny.

V území navrhované zmény územního plánu se nachází zdroj podzemní vody (jímací systém) kteý
byl vybudován na konci 80. let minulého století v rámci výstavby trasy metra III B s cílem zajistit
zdroj podzemní vody s trvalou vydatnosti 70 l/s. Tento zdroj zahrnuje skupinu hydrogeologických
objektů uzpůsobených k jímání podzemní vody ze stěrkopískové terasy řeky Vltavy.

Lze jen zopakovat, Že o uvedeném zdľoji podzemní vody někteří představitelé Magistrátu hlavního
města Pľahy, Dopravního podniku hlavního města Prahy i Městské části Prahy 5 pľohlašují, Že
představuje strategicky významný vodní zdroj pitné vody, jenŽ může v krizové situaci slouŽit
zásobování aŽ 600.000 obyvatel Prahy, a proto je třeba jej považovat za velmi významný.

Nouzové stavy V zásobování vodou mohou nastat například v souvislosti s očekávanou klimatickou
změnou a s ní souvisejícím potenciálním rizikem sucha a nedostatku zásob (pitné) vody. S tím souvisí
bezpodmínečná nutnost zajistit ochranu stávajících zdrojů vody, a to i v případě,żeÍyto zdroje nejsou
aktuálně vyużívány. To se bezpochyby ýkáivyużití dotčeného vodního zdrojejako nouzového zdroje
pro zásobování obyvatel hl. m. Prahy pitnou vodou.

Z důvodu ochrany dotěeného vodního zdroje byl v říjnu roku 20l8 společností Vodní zdroje' a.s.
vypracován materiál ''Podklady pro rozhodnutí o stanovení ochranných pásem zdľojů dle $ 2
vyhlášky l37l1999 Sb.". V tomto materiálu jsou navrŹena ochranná pásma dotčeného vodního zdľoje
a jsou specifikovány podmínky a omezení pro potenciální budoucí výstavbu v ochranném pásmu 2.
stupně, které zahrnuje i území navrhované změny územního plánu.

Vyhlášení 2. stupně ochranného pásma vodního zdroje bude znamenat řadu omezení pro potenciální
budoucí výstavbu. Tato omezení se budou ýkat zejména případné v'ýstavby, která by dle navrhované
změny územního plánu měla byt umožněna ve štěrkopískové terase řeky Vltavy, kteľá je hlavním
zdrojem dotace dotčeného vodního zdroje (jímání infiltrované podzemní vody zVltavy).

Případná qýstavba ve štěrkopískové terase Vltavy by mohla mít významný negativní vliv zejména na
mnoŽství infiltrované vody a tudíŽ na vydatnost vodního zdroje. Mezi nepovolené činnosti
v ochranném pásmu 2. stupně patří mimo jiné zŕizování stálých nebo dočasných staveb s hlubinnými
ztlklady, které by významně ovlivňovaly vydatnost kvartérního hydľogeologického kolektoľu nebo
přirozený směr proudění podzemní vody (například hlubinné plošné zźlklady' nepropustné podzemní
stěny, pilotové základy v malém rozponu a podobně).

Vlivy navrhované změny územního plánu, respektive případné zástavby umoŽněné změnou územního
plánu, na výše zmiňovaný zdroj vody nebyly v rámci vyhodnocení jejího vlivu na udrŽitelný rozvoj
(včetně SEA) posouzeny (de o novou skuteěnost, protože v'ýstavba byla realizována v utajovaném
režimu).

Vzlrledem k významu výše uvedeného náhradního zdľoje podzemní (pitné) vody a moŽným vlivům
navrŽené změny územního plánu na tento zdroj nelze povaŽovat dosavadní hodnocení SEA za
dostatečné a je nutné posoudit moŽné vlivy změny územního plánu na životní prostředí novým
posouzením dle zákona č. l00/200l Sb. V rámci nového posouzení SEA by mělo být zhodnoceno, zda
by byla výstavba ve štěrkopískové teľase Vltavy możná a pokud ano za jakých podmínek.
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5. Zménauľ zllzĺoo zcela ĺgnoľuie existenci vodního zdľoie a ieho ochľanná pásma

Pod pozemky vdané lokalitě azétsti i na jejich povrchu se nacházejí vodní díla, o nichŽ dlouhodobě
někteří představitelé Magistľátu hlavního města Pľahy, Dopravního podniku hlavního města Prahy i

Městské části Prahy 5 prohlašují, že
můŽe v krizové situaci slouŽit zásobování aŽ 600.000 obyvatel Prahy.

Dle opakujících se vyjádření jednotlivých odborů MHMPI se v oblasti přímo dotěené a řešené

navrhovanou změnou ,,nachózí stavbą civilní ochrany podle s 7 odst. 2 písm' i) zákona č. 239/2000
Sb.' o integrovaném zdchranném systému a o změně někteých zdkonů, ve znění pozdějších předpisů,
evidovanó podle $ 15 odst. 2 písm. g) téhož zákona, ochranný systém metra, resp. jeho neoddělitelnó
součást, a to jímací vrty a gravitační přivaděč zósobující vodou technichź centrum ochranného
systému metra, odkud je voda po úpravě distribuovanĺź pro uĘnané obyvatelsÚo v tomto systému.

Z hlediska objemu takto získóvaného množství pitné vody se jednó o mimořádně významný zdroj na
území hl. m' Pra|ry a v případě lĺritického nedostatku pitné vody o velmi významný náhradní zdroj pro
obyvatele hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebylo stanoveno ochranné pásmo I.

stupně (jímací pásmo) ąni II. stupně (ochranné jímací pósmo), nelze vydat ke stavbě závazné
souhlasné stanovisko bez vyloučení hrozby kontaminace vodního zdroje, jeho nenóvratného poškození
nebo znečištění jednotlých prvků vodního zdroje."

Je zjevné, Źeq1ľto citované závéry, bez prejudice kvýhradám CWI Smíchov ke spľávnosti někteých
citovaných tvrzení, by bylo třeba aplikovat i na projednávanou Změnu a úpľavu poměľů v dané
lokalitě. Předkladatel ani zpracovatel návrhu Změny tak však zneznámých důvodů nečiní' přestoŽe

v případě přijetí návrhu Změny dojde k odstranění stávající stavební uzźxěry '

CWl Smíchov podala vroce 20l8 na příslušný vodopľávní úřad návľh na zřízení ochranných pásem

tohoto vodního zdroje. obdobně tak s ohledem na odlišné stanovisko co do vlastnicwí těchto vodních
děl učinil dříve i Dopľavní podnik hlavního města Prahy ' Z Nrzeni a prohlášení MHMP i jednotlivých
odborů (zejména odboľu RED _ kľizového managementu a odboru ochrany prostředí) lze povażovat za
zjevné, Že všem kompetentním osobám a úřadům je existence vodního zdroje v dané lokalitě a nutnost
jeho ochrany dlouhodobé znělma' Tento závěr pak výslovně potvrzují i vy'jádření Institutu pro
plánování a rozvoj č,j' 06482118 ze dne l|.7'2018 a ěj. 897ll8 ze dne 6.8. 2018, jakož i další
vyjádření jednotliých odboľů MHMP.

této souvislostĺ CWI Smíchov v
u 277Żlo0 se o

vůbec nehovoří ani se neuvažuie o vlivu ochrannÝch pásem na navrhovanou změnu. oba podané
návrhy na stanovení ochranných pásem se věcně shodujíjak v rozsahu I. a II. ochľanného pásma, tak
ve stanovení omezujících podmínek pľo výstavbu v celé lokalitě odpovídající navrhovanému II.

ochľannému pásmu.

Návľh Změny Úľ tyto skutečnosti a omezení nejen nezohledňuje' ale otázku ochrany vodního zdroje,
jakož i jehĺ-t sanlotllé existetlce lla dotěenénr úzeIrlí' vůbec lleř'eší. Jsme pľoto přesvědčeni, že jde o
zásadní nedostatek návrhu předkládané změny,jenŽ vyžadujejeho kompletní přepľacování. Rozsah a
dopad nutných změn a úprav reflektujících a zajišťujících ochranu vodního zdroje je totiŽ napľosto
zásadní, a to zejména ke zcela nově koncipované možnosti výstavby na vltavském břehu, odkud je
jímána voda pľo vodní zdroj. Hrozba nevratného poškození vodního zdľojeje pak více neŽ.zjevná.

Zźroveňjsme nuceni znovu uvést zřejmou obavu zdiskriminujícího přístupu vůči naší společnosti'
neboť v průběhu dlouhodobé komunikace a jednání s MHMP, DPP i Městskou částí Pľaha 5 jsme
dosud byli neustále konfrontováni sdeklarovanou potřebou zajistit ochranu vodního zdroje, avšakjak
se nyní ukazuje, oľgány' které mají tuto ochranu ve svých kompetencích' na tuto otázku zcela
rezignovaly při přípravě této předkládané změny UP.

l Cituce 
'e 

Závazného stanoviska ke stavbě čj. MHMP 201254612018 ze dne l9.l l. 20l8 vydaného oddělením krizového managementu

MHMP a ýkajĺcĺ se pozemků přímo dotčených navrhovanou Změnou ÚP
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odbor ochrany prostředí MHMP, jakoŽ i odbor krizového řízení MHMP opakovaně prohlásily,Źe je
jim situace v místě dobře známa a jsou o existenci vodních děl i vodního zdroje od poěátku
informovány. Přesto nevznesly žádné připomínky v tomto směru ani při předchozím veřejném
projednávání v lednu 2017 a zjevně ani při přípravě této nové verze Zmény. obdobně tak neučinil ani
IPR, přestoŽe si této záleŹitosti byl prokazatelně vědom přinejmenším od jaľa 2018, ani Městská část
Praha5, jež. o existencivodních dělprokazatelně ví již od jejich kolaudace v 9O.letech.

Ani podkladová studie SEA se z nepochopitelných důvodů existencí a ochranou vodního zdľoje
nezabývala, cożvznźśí otázku, zda je vůbec pro daný případ dostatečná a pouŽitelná.

Na podpoľu relevantnosti uvedené námitky předkládáme v příloze vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí kdané problematice, společnosti Vodní zdroje a's., Zę dne 14. írnoľa 2019, přičemž
v podľobnostech na něj přímo odkazujeme a zároveřl považujeme za vhodné citovat stěŽejní pasáŽe
tohoto vyjádření:

,,Po prostudovdní předložené dokumentace lze konstatovat, že jakékoliv další stavební celky v lokąlitě
navrhovaného ochranného pásma 2. stupně musí být založeny v nesaturované zóně nad nadložním
izollttorem zvodnělých písčiých štěrků, což musí vylučovat sníženou ochranu vodního zdroje směrem
z povrchu území, příIišnou redukci mocnosti písčiých štěrkĺi, snížení staticlrych zásob podzemní vody
nebo omezení pľůtočnosti kolektoru'

Za účelem stanovení přesn,é hloubky nadložního izolátoľu doporučujeme realizovat podrobný
inženýrskogeologicky průzkum lokality se zaměřením na určení přesné hloubky nadložního izolátoru
kvartérnĺho kolektoľu řelry Vltovy, kteý nesmí být rea\izací stavebních celků porušen.

Rovněž tak není přípustné budovat při zakládání staveb další trvalé štětovnicové (nebo jiné
nepropustné) stěny na levém břehu Vltavy včetně trvalých podzemních Staýeb (garážová stání apod.).
Jejich realizací by došlo k podstatnému snížení břehové infiltrace vody z řeky Wtavy (viz předcházející
posouzení, která mó v případě vyšších odběrů zósadní vliv na množsní jímané vody)'

Dúle není zóhodno snižovat stdvající rozměry injiltračních ploch (stóvající zeleň).

Upozorňujeme ną skutečnost, že ochranné pásmo 2. stupně tak, jak je navrženo, postihuje širší území,
než pouze území projedndvané změny. Je tedy nezbytné, aby příslušné orgóny stdtní spróvy a
samosprővy ve svých vyjádřeních a rozhodnutích z pohledu preventivní bezpečnosti respektovaly
navržené pľincipy ochrany vodního zdroje v celém území ochranného pásma 2. stupně i u ostatních
stavebních zóměrů."

Ie hnhllžp zieĺlná žp ną mícfn nĺnlłląmn.rąnÁ nnhrąn.'.'náníhn -rłĺaia ip clrllfpňnrim o ipÁin.r_

a to bez ohlędu na charakter místa, potřebu ochranY zdroie či vhodnost zvoleného dopľavního řešení

6. nesativnĺ vliv Změnv na městskou zeleň

Na území města je vymezen celoměstský systém zeleně s cílem vývořit a chránit ucelenou soustavu
nęzastavitelných ploch zeleně. V celoměstském systému zeleně je podmíněně přípustné umístění
staveb v souladu s podmínkami dané plochy za podmínky, Že funkčnost celoměstského systému zeleně
nebude narušena, zejména že nedojde k qýznamnému úbytku veřejně přístupných ploch zeleně
V posuzované lokalitě.

Dte navrhov ané Změny Úp ma dojít k přerušení stávajícího pásu zeleně zaÍazeného do Celoměstského
systému zeleně na vltavském břehu pod Stľakonickou ulicí, a to bez nutnosti zpracovat možná
variantní řešení či hledat řešení, jeżby umožnilo zachování Celoměstského systému zeleně tak, jak je
tomu vjiných oblastech Prahy. Navrhovaná změna významně ľedukuje celoměstský systém zeleně
v ľozsahu téměř l8 000 m2. Żádoucí je zachovźní této zeleně.
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7. navržené dopľavní řešení - přenesení části pľovozu z ul. StľakonickĹnąul.lládtąžní
ie přineimenším sporné a není dostatečně zanalvzováno

Navrhovaná Změna Úľ predpok|ádá ,převedení převážné části automobilové dopravy z ulice
Strakonické do ulice Nádražní, kteró je ną Smíchově využívóna především veřejnou autobusovou a
tramvajovou dopravou' Změna ułnožní výrazné využití Nádražní pro individuáIní automobilovou
dopravu jejím převedením z ulice Strakonické vymezeným novým propojením ulic Nódražní a
Stľakonické. Podmínky pro veřejnou dopravu v ulici Nádražní tato skutečnost negativně ovlivní' "

oproti původnímu záměru i první verzi Zmény UP, jeŽ byla veřejně projednávána dne 19. ledna 20l7,
je současný návrh Změny ÚP zásadně odlišný v tom směru, Že vede k převodu významné individuální
automobilové dopravy do NádraŽní ulice. Uvedené je dle názoru CWI Smíchov kľokem vedoucím
k likvidaci původního záměru vyľvoření nového centrálního bulváru na NádľaŽní ulici v rámci její
původně plánované revitalizace. Namísto toho by odklonem zásadní automobilové dopravy došlo
k přetížení dané lokaliĘ a podstatnému mýśení nebezpeěí pľo chodce koncentrované v tomto
významném uzlu hľomadné dopravy i zvýšení lokálního znečištění. Přesunem individuální
automobilové dopravy z jiŹ ustálené a svým významem ztsadní Strakonické ulice do oblasti, kde je
nejen ýznamný dopravní uzel hľomadné dopľavy, ale i do budoucna plánovaná byová zástavba,
dojde k výrazné negativnímu zźsahu do dané lokality. Navíc s qýjimkou sledování partikulárních
zźĄmü nové výstavby ve smíchovském přístavu neexistuje pro takto zásadní zásah Źádný obecně
platný důvod.

Tato změna není podloŽena Źádnými studiemi ěi daty ohledně současného a budoucího provozu
v daném místě.

8. Změna ie odůvodněna neoľavdirrými aľgumentv

V části B b) Textové části Změny UP se uvádí, źe změna je v souladu s prioritou stanovenou
Ztsadami územního ľozvoje (kap. 1 odst. 4) ,'Upřednostnit vyuŽití transformačních území opľoti
rozvoJ i v dosud nezastavěném území". Ve skutečnosti se však v dané lokalitě v souladu se stávaiícím
územním plánem žádná transformační území v plochách souěasného přístavu ani přestavbové plochy
nenacházejí. umožnění nové výstavby v prostoru stávajícího přístavu se těchto ploch ani neĘÝká.

9. Neeativní vliv na urbanismus

V případě schválení návrhu na změnu územního plánu Z2'772100 vznikne urbanisticky odloučená
lokalita situovaná mezi ulicí Stľakonická a břehem Vltavy (lokalita bude oddělena od ostatní zástavby
Smíchova Strakonickou ulicí), která nebude mít potřebné sociální zázemí. Nelze souhlasit stvrzením
návrhu změny' že se zachovává struktura zźstavby typická pro danou lokalitu. V území východně od
komunikace Strakonická (mezi Strakonickou ulicí a Vltavou) se nenachází zástavba podobná zástavbě
navľhované.

Z doporučení studie ,,Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz Prahy (Low a spol., s.r.o.) by měly bý
zachovtny přírodní hodnoý a levobřeŽní dno Vltavského údolí by mělo bý udrŽováno v osnovách
blokové zástavby. Navrhovaná změna je stěmito požadavky v rozporu. Nebylo pľovedeno posouzení,
jak by navrhovaná změna mohla ovlivnit pohledy podél břehů Vltavy (by se jedná o slepé rameno).

l0. Fragmentace územl

Zástavba uvaŽovaná v podkladové studii pro návrh změny územního plánu je, zjevně z důvodu velmi
omezených prostorových moŽností ve změnové ploše, navrŽena aż k vodnímu toku, což je v Praze
výjimečný stav. Návrh koncepce tak vytváří předpoklady pro další fragmentaci űzemí podél toku



CWI Smíchov s.r.o.

Vltavy. S ohledem na podkladovou studii existuje znaěné riziko, że se ýznamně sníŽí prostupnost
krajiny ve směru podélvodního toku.

11. Omezení rekľeačního potenciálu území

Případné schválení návrhu koncepce by mohlo vést k omezení rekreačního potenciálu űzemí
(zmenšení/omezení přístavu, omezení pohybu obyvatel v okolí soukromých objektů). Souěasně nelze
vyloučit zneprůchodnění nábřeŽí po břehu Vltavy pro veřejnost, protože by se jednalo o soukľomé
zastavěné tĺzemí

12. Ovzduší / provětrávání území

Lze předpokládat, że nová výstavba navrhovaná na nábřeżí Yltavy zhorší provětrávan í űzemí (lidolní
nivy řeky Vltavy), ve kteľém jsou v současnosti překračovány hygienické limity vybraných
sledovaných znečišťujících látek v ovzduší (špatná kvalita ovzduší)'

13. Studie vlivů na zdravi

Studie vlivů na zdraví uvádí mnoho negativních vlivů a ľizik na zdravi obyvatel, které nejsou v rámci
posouzení návrhu změny územního plánu dostatečně reflektovány a vypořádány.

14. předkládaná Změna ie vůči CWI Smíchov diskľiminační a dispľopoľční a představuie
nezákonnÝ zásah do ústavně gaľantovanÝch pľáv CWI Smíchov

Úvodem této námitky považujeme za vhodné stľučně zrekapitulovat historii projednávání předmětné
změny UP.

Dne 19. ledna 2017 proběhlo veřejné pľojednání změny up z Ż77Ż100, kde byla zména poprvé
prezentována' V ľámci tehdejšího návrhu byly mj' pľovedeny $o z pohledu CWI Smíchov podstatné
body:

a. byla vymístěna plocha zeleně ZMK o ploše cca 3.000 m2 z pozemků CWI Smíchov jako
náhrada za redukci funkční plochy ve pľospěch ľozšíření veřejných prostor - rozšíření tělesa
NádľaŽní ulice o lŻm na úkor pozemků CwI Smíchov (tj' sníŽení vyuŽitelné funkční plochy o
cca 3.000 m2 ve pľospěch MHMP (Městské části Praha 5),

Současně vymístění této funkční plochy zeleně mimo pozemky CWI Smíchov fakticky
neznamená snížęní ploch zeleně, neboť s ohledem na podzemní díla v části pozemků ve
vlastnictví CWI Smíchov nelze na částech pozemku realizovat nadzemní stavby a tedy plocha
zelęně na tomto űzemí zůstane fakticky zachovtna.

b. byl zachován koeficient podlažních ploch SV_K na celém űzemí pozemků CWI Smíchov

Dne l. února 20l7 proběhlo jednání rady Městské části Praha 5, kde byla přednesena a odsouhlasena
důvodová zprźtva rady MČ P5 ke změně č,' Z2772loo a následně proběhlo jednání zastupitelstva MČ
Prahy 5, které odsouhlasilo připomínky MČ Praha 5 k této změně.

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

(i) vyjádření odboru územního rozvoje Magistratu hlavního města Prahy (,,MHMP") ěj.
MHMP 187039012017 ze dnę Ż9.l |.20|7,

(ii) vyjádření odboru strategických investic MHMP čj. MHMP |76604212017 ze dne
8.11.2017,
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(iii) vyjádření Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy č)j' lŻ835ĺl7 ze dne
Ż2.|l.Ż017 odkazující taktéŹ na vyjádření téhoŹ institutu ze dne Ż0.1l.Ż017, přiěemŽ IPR
ve stanovisku výslovně uvedl. že souhlasí s předloženým záměľem CWJ-Snuíqbov za
nodmínkv. že proiektová dokumentace bude upravena na pľoiekt s ľ{PP 57.385 m2.

CWI Smíchov následně pľojektovou dokumentaci upľavil v souladu se stanoviskem IPR na cęlkovou
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 pľojednány na IPR,
přičemž výsledné zapracování připomínek bylo promítnuto do nyní zveřejněné Změny UP Ż772100.

Výsledná zveřejněná ZménaUP 2772100 obsahuje následující zmény,jeŽ jsou všechny činěny zcęlaa
zjevně v neprospěch CwI Smíchov, a to bez jakéhokoliv právního či věcného odůvodnění ěi
opodstatnění. Nejde navíc o zpracováni dříve vznesených připomínek a není tedy vůbec zřejmé ani
přezkoumatelné z jakého důvodu k těmto selektivním a svévolným změnám dochtní. Jedná se o:

(i) navrácení funkční nlochv zl.{K zpět na pozemkv CWI Smíchov bez zohlednění
skutečnosti. že změna stanovuie wužití části našeho území pľo veřeiné pľostory
(3.000m2 pľo rozšíření NádraŽní ulice),

(ii)

(iii)

ľnzšířcní funkční nlnchv no rilrn frrnlłňní nlnohv SV-K o cca 370ľ m)

snížení koeficientu zastavěnosti zSV-K na SV-I, coŹ ve svém důsledku znamená
sníŽenífunkčníplochyoprotistávajícímuúzemníhoplánu@2.asníženímožné
realizovatelnosti HPP opľoti platnému územnímu plánu o cca 15500m2.

Pro všechny tyto změny je zároveň společné, Že nebyly vyvolány Źádnými původními připomínkami
vzešlými zpŕedchozího projednání změny ani nejsou jakkoliv relevantně odůvodněny. Jedná se
jednoznaěně o nepřiměřený, neodůvodněný a disproporční zásah do majetkových práv CWI Smíchov.

Lze se jen důvodně domnívat, že jde o kombinaci odveý za odkr:ytí kaury vodních děl/vodního zdroje
spolu se zjevným a nadstandardně provedeným vyhověním záméru výstavby ve smíchovském
přístavu. Dochází tak k nepřiměřenému a nedůvodnému zásahu, jenŹ navíc není ani odůvodněn
objektivními či odboľnými důvody, jak jasně dokládají všechna dříve získaná souhlasná vyjádření,
včetně vyjádření IPR. Ani eventuální argument o dodľŽení blokové zástavby není přiléharry, jak
dokládá studie projektu Zlaý lihovar, chválená zastupiteli Městské ěásti Praha 5 a nejen rezignující na
blokovou zástavbu, ale obsahující i vyškové stavby. obdobnějsou všechny negativní zásahy zaměřeny
na pozemky CWI Smíchov, neboť u všech ostatních vlastníků bylo jejich námitkám vyhověno' Jde
zjevně o diskriminující projev vůči CWI Smíchov.

Ze Změny Úp ote našeho názoľu jednoznačně vyplývá' Že cílem není pľoponovaná stabilizace i,zemí
(viz např. převedení dopravy do Nádľažní ulice, apod'), ale pouze a jen parciální umoŽnění výstavby
v přístavu bęz ohlędu na stav dané lokality' Stav, kdy předloŽená změna UP má vést k odstranění
stavební uztxěry, bez toho' aby byla zároveřl řešena ochrana vodního zdroje, svědčí o účelovém a
diskriminujícím přístupu ve vztahu k naší společnosti.

Navrhovaná změna úzęmního plánu hl. m' Prahy č,. Z2772100 je v rozsahu výše popsaných změn (ad
(i)- (iii) výše v rozporu s principem proporcionality mezi zájmem veřejným a zź|mem soukromým,
uplatňovaným obecně vúzemním plánování, když vtomto případě je zcelajistě možné a vhodné
dosáhnout cílů územního plánování jinak' neŽ takto zásadním zásahem do práv vlastníka dotčených
pozemků. Za situace, kdy navíc absentuje jakékoliv odůvodnění těchto změn jsou t1rto

nepřezkoumatelné a svědčí spíše závěľu o svévolném, nedůvodném a diskriminačním přístupu autora
aktuální verze Změny.

Zména v tomto rozsahu představuje zásah do pľáv vlastníka pozemků přesahující legitimní a
přiměřenou míľu nutného omezení vlastnického pľáva, kteľou po něm lze spľavedlivě
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požadovat, nebot' zájem sledovaný územním plánem v tomto případě zcela jistě nepřevažuje nad
zájmy vlastníka dotčené nemovĺtosti. Sledovaný zájem zde dokonce není ani jakkoliv
formulován či odůvodněn. Nejsou tak dodľženy ani ústavní principy minimalizace a
subsidiariĘ zásahu do práva na soukľomé vlastnictví, ústavně zaľučeného článkem 11 odst.
4 Listiny základních pľáv a svobod.

V uvedeném rozsahu proto návľh Změny platného územního plánu hl. m. Pľahy považuje CWI
Smíchov za protiűstavní zásah do pľáv vyplývajících a gaľantovaných čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny
základních práv a svobod, ľesp. čl. 1 Pľotokolu č. 1 Evľopské úmluvy o ochľaně lidsĘch pľáv a
základnĺch svobod.

C. Zźryěr

CWI Smíchov navľhuje předkladateli Změny s odkazem na všechny výše vznesené námitky
přeľušit projednávání Zmény, návľh Zmény zásadně přepľacovat ve smyslu výše uvedených
námitek a následně znovu projednat.

S pozdľavem,

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

2 přílohy:

l ' Posouzení návrhu zmény Z Ż77Ż100 z pohledu environmentálních a povodňových rizik a

soutadu se strategickými dokumenry ČR a hl. m. Prahy vypracované Ing. Bohumilem Sulkem,

CSc., ze dne 25. února 20l9

2. Vyjádření společnosti Vodní zdroje a.s., ze dne l4. února 2019
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Z níże uvedených důvodu povaŽuje zpracovatel tohoto materiálu za nutné přerušit projednávání
návrhu změny územního plánu Z Ż772ĺ00.

oBECNE PŘIPoMÍNKY

Nepříslušnost navrhované změnv územního plánu Z 277210 iako celoměstskv vÝznamné
změnv

Navrhovaná změna územního plánu Z Ż77Żl0o byla předložena do procesu jejího projednání,
hodnocení (včetně vyhodnocení vlivů územního plánu na udrŽitelný rozvoj (lzemí,jehož součástí
je posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí dle zákona č' l00/200l Sb. ) a následného
schvalování jako změna celoměstského významu.

Dle průr'odn í zprávy Urbanistické studie jihovýchodní části Smíchova, jako podkladu projednání
změny UPn č. Z277Żloo (zpracoval A.D'N.S. PRoDUcTIoN s.r.o.. l8.l2.20l3), bylo cílem
a hlavním motivem navrhované změny územního plánu citujeme: ,'... přeložení íntenzivního
toku dopravy z ulice Strakonická do ulice NádraŽní' dále změna přístavu na převáŽně obytnou
zástavbu"'

Věcně/fakticky přitom bylo jediným/výlučným relevantním důvodem pro zaŕazení navrhované
změny mezi změny celoměstského významu přeloŽení intenzivního toku dopravy z ulice
Strakonická do ulice Nádražní' Protože takové přeložení dopravy z ulice Strakonická do ulice
Nádražní bylo z návrhu změny ZŻ77u00 vyjmuto, není v současném Stavu pro załazení
navrhované změny jako změny celoměstského významu věcný důvod.

Návrh na změnu funkční plochy DP (přístav, přístaviště a plavební komory), iniciovaný
soukomým investorem' na funkční plochu SV (všeobecně smíšené území) určenou převážně pro
obytnou zástavbu nelze považovat za relevantní důvod pro zařazení dotčené změny mezi změny
celoměstského významu a takové zaŕazení je proto bezpředmětné.

Jednotlivé verze návrhu změny nejsou datovány ani číslovány, a tak je nelze odlišit. To
významně ztěŽuje / znemoŽňuje sledování změn a předkládání případných relevantních
připomínek.

|,ĺesoulad se zadáním celoměstskv vÝznamných změn IV (CVZ IV ÚP SÚ Hr\ĺP)

V .Zadání celoměstsky významných změn IV" je v části c) ,,PoŽadavky na rozvoj území obce"
uvedeno: ,,hincipy trvale udržitelného mzvoje území a požadavky péče o ävotní prostředí
azdĺavé Životní podmínky budou řešením Cvzw Úp sÚ HMP upřednostněny.

L

f



Nár'rh ZŻ7'72lo upřednostňuje ekonomické z'á1my soukromého investora na realizaci obytné
ziĺstavby na úkor péče o životní prostředí ajeho ochrany' Předkládaný návrh představuje
významnou redukci celoměstského systému zeleně, která by mohla Znamenat jeho praktickou
likvidaci. Z uvedeného důvodu není navrhovaná změna v souladu s výše uvedeným zadáním
celoměstsky významných změn IV.

v
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Zpracovatel tohoto materiálu považuje z níže uvedených důvodů za nezbytné přerušit
projednávání návrhu změny územního p\'ánuZŻ772100, přepracovat tento návrh a přepracovaný
návrh znovu projednat.

Nevvhodnocení vlivu návrhu změnv územního plánu Z 277200 na vodní zdroi v dotčeném
území

Proces vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánuZ2772ĺ00 na udrŽitelný ĺozvoj území,
byl fakticky zahájen zpracováním Vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na
udrŽitelný rozvoj území pro změny č.'Ż772a278ll0 (včetně SEA) v říjnu 20l5. V pozdější fázi
tohoto procesu (výstavba byla realizována v utajovaném režimu) byly zjištěny skutečnosti, které
jsou velmi významné z hlediska vlivů navrhované změny tizemního plánu na Životní prostředí
(SEA)' které však nebyly v dosavadním procesu SEA posouzeny.

V území navrhované změny územního plánu se nach'ází zdroj podzemní vody Qímací systém)
ktery byl vybudován na konci 80- let minulého století v rámci výstavby tľasy metľa III B s cílem
zajistit zdľoj podzemní vody s trvďou vydatnosti 70 l/s. Tento zdroj zahrnuje skupinu
hydrogeologických objektů uzpůsobených k jímání podzemní vody ze stěľkopískové teraLsy řeky
Vltavy.

Uvedený zdroj podzemní vody může být' vzhledem k relativně dobé kvalitě vody a vysoké
vydatnosti vodního zdĄe, vyuŽit v pffpadě mimořádných stavů jzrko náhradní zdroj pro
nouzové/částečné zásobováníobyvatel hl. m. Prahy pitnou vodou. Tento zdroj podzemní vody
můŽe v případě nouze potenciálně sloužit k zásobování aŽ 600 000 obyvatel hl. m. Prahy, a proto
je třeba jej považovat za velmi významný.

Nĺouzové stavy v zásobování vďou mohou nastat například v souvislosti s očekávanou
klimatickou změnou a s ní souvisejícím potenciálním rizikem sucha a nedostatku zt{sob (pitné)
vody. S tÍm souvisí bezpodmínečná nutnost zajistit ochľanu stávajících zdrojů vody' a to i
v případě, Že tyto zdroje nejsou aktuálně využívány. To se bezpochyby týká i vyuŽití dotčeného
vodního zdrojejako nouzového zdroje pro zásobování obyvatel hl. m' Prahy pitnou vodou'

Z drivodu ochrany dotčeného vodního zdroje byl v říjnu roku 20l8 společností Vodní zdroje, a.s.

vypracován materiál "Podklady pro rozhodnutí o Stanovení ochranných pásem zdrojÚ dle !i 2
vyhláŠky l37ĺ1999 sb.*. v tomto materiálu jsou navržena ochranná pásma dotčeného vodního
zdroje ajsou speciÍikovány podmínky a omezení pro potenciální budoucí výstavbu v ochranném
pásmu 2. stupně, které zahrnuje ĺ rizemí navrhované změny úzęmního plánu.
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VyhláŠení 2. stupně ochranného pásma vodního zdroje bude znamenat řadu omezení pro
potenciální budoucí výstavbu. Tato omezení se budou týkat zejména případné výstavby. která by
dle navrhované změny rĺzemního plánu měla být umožněna ve štěrkopískové terase řeky Vltavy'
která je hIavnínr zdrojem dotace dotčeného vodního zdĄe (jímání int'iltrované podzemní vody
z Vltavy).

Pffpadná výstavba ve štěrkopískové terase Vltavy by mohla mít významný negativní vliv
zejména na množství infiltrované vody a tudíž na vydatnost vodního zdroje. Mezi nepovolené
činnosti v ochranném pásmu 2. stupně patff mimo jiné zŕizování stálých nebo dočasných staveb
s hlubinnými základy, které by významně ovlivňovaly vydatnost kvartérního hydrogeologického
kolektoru nebo přirozený směr pľoudění podzemní vody (napřftlad hlubinné plošné základy,
nepropustné podzemní stěny, pilotové základy v malém rozponu a podobně).

Vlivy navrhované změny územního plánu, respektive pffpadné zástavby umoŽněné změnou
územního plánu' na výše zmiňovaný zdĄ vody nebyly v rámci vyhodnocení jejího vlivu na
udźitelný rozvoj (včetně SEA) posouzeny (de o novou skutečnost, protože výstavba byla
realizována v utajovaném režimu). Vzhledem k významu výše uvedeného niíhradního zdroje
podzemní (pitné; vody a moŽným vlivům navržené změny územního plánu na tento zdroj nelze
považovat dosavadní hodnocení SEA za dostatečné aje nutné posoudit moŽné vlivy změny
územního plánu na životní prostředí novým posouzením dle zákona č. l00/200l Sb. V rámci
nového posouzení SEA by mělo být zhodnoceno. zda by byla výstavba ve štěrkopískové terase
Vltavy możná a pokud ano za jakých podmínek'

Nesoulad navrhované změnv územnfüo plánu na přístav s ochľannou funkcí

V rámci SEA byl nedostatečně vyhodnocen (podceněn) soulad navrhované změny územního
plánu s koncepčními dokumenty Navrhovaná změna územního plánu týkající se změny funkční
plochy DP (přístav, přístaviště a plavební komory) na funkční plochu SV (vŠeobecně smíšené
území) určenou převáŽně pro obytnou zástavbu je v rozporu s níže uvedenými dokumenty.

Dotčená část návrhu změny územního plánu je v přímém rozporu s Dopravní politikou CR' kde
je uvedeno: ,Zavádét opatření k vyššímu využívání kolejové a vodní dopravy". V případě
realizace navrhované změny dojde k zásadní redukci 'aź znemoźnění možností vodní nákladní
dopravy (omezení/znemožnění překládky nákladů v rámci pffstavu Praha Smíchov). To by do
budoucna znamenalo riziko omezení nebo dokonce znemožní vyuŻití přístavu pro vodní dopravu
související s transformací oblasti Nádraží Smíchov a dalšími rozvojovými / stavebními projekty.

Dotčená ćłíst návrhu zmény územního plánu je v rozporu se Zásadami územního rozvoje hl. m'

Prahy ĺzÚR)' v zÚR je uvedeno, že vodní doprava v hl. m. Praze bude realizoviína s využitím
veřejných přístavů' mezi nimiŽ je explicitně uveden i veřejný přístav Smíchov. Navrhovaná
změna rizemního plánu by umožnila praktické zrušení veřejného pffstavu s ochrannou funkcí'
coŽ je v pffkĺém rozporu se ZÚR. Přístav je provozován jako veřejný s ochrannou funkcí.
ochľanná funkce přístavu je veřejným zájmem. Navrhovaná změna jde proti veřejnému zájmu'
protoŽe navrhované změny funkčního využití ploch by potenciálně mohly zne moŽnit jeho
plnohodnotné naplňování. Je nutné zachovat ochrannou funkci pffStavu v nezmenšeném rozsahu'
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Navrhovanázměna je v rozporu se schválenou Koncepcí PraŽských břehů (usnesení Rady HMP'
č. 162 ze dne 4.2.20l4). Dle této koncepce by Smíchovské nábřeŽí mělo být primárně lokálním
veřejnýnl prostoretn' dobře provázaným s přiléhající městskou strukturou Smíchova, které
podporuje místní vazby a nabízí oddechové prostředí chybějící mezi smíchovskými bloky
s rušnou dopravou. Prostor náplavky ihorní úroveň nábŕež.í by se měly stát sdíleným prostorem
nejen pro pěší a cyklistický pohyb, ale i pobytové a další veřejně přístupné aktivity' Navrhované
využití změnového území pro soukromou bytovou výstavbu takové vyuŽití neumoŽní /
znemoŽní. V případě schválení návrhu na změnu územního plánuZ277zl0o vznikne
urbanisticky odloučená lokalita situovaná mezi ulicí Strakonická a břehem Vltavy (lokalita bude
oddělena od ostatní zástavby Smíchova Stľakonickou ulicí)'

Při zastavení plavby v důsledku průchodu velkých vod a ledochodů plní Smíchovský přístav
funkci ochrannou pro obchodní a osobní lodě bez pasažérů s bezpečným výstupem a nástupem
pľo posádky plavidel. Při stále se zvětšujícím množství plavidel na Vltavě hrozí reálné
nebezpečí, že případným zmenšením kapacity přístavu dojde k situaci, Že část Z těchto plavidel
nebude moci být v ochranném přístavu umístěna.

Nebezpečí pro mostní a protipovodňové konstrukce vyplývající z volně plovoucích a
neovladatelných plavidel za podobného povodňového stavu jako v roce 2002 by bylo íatální a
mohlo by způsobit nevyčíslitelné škody (například v případě proražení mobiIních
protipovodňových zábran). Z tohoto pohledu nebyl důsledek navrhované změny územního plánu
dostatečně posouzen' Je nutné. aby byl návrh územního plánu pľojedniín Protipovodňovou
komisí hl. m. Prahy, která za danou problematiku v případě nouzového stavu zodpovídá. Závěry
projednání by měly být zahrnuty do nového hodnocení SEA

Nedostatečné oosouzení vlivů návľhu změnv rizemního plánu na záplavové území

Umístění zastavitelné plochy v záplałovém území (ak je navrhováno změnou územního plánu)
je dle Politiky územního ĺozvoje (PUR) moŽné jen ve výjimečných a zvlášt'odůvodněných
případech. V záplavovém území neprůtočném nelze umisťovat stavby pro bydlení' školství'
zdravotnictví a sociální péči, určené pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením.
V záplavovém území neprůtočném lze připustit pouze dostavbu stavebních mezer v souladu s

funkčním využitím ve smyslu schváleného plánu' a nezbytné doplňkové stavby pro zajištění

Provozu sportovišť. rekreačních ploch a Zoo.

Běžná obytná zásĺavba, kterou návrh změny územního plánu umožňuje. není výjimečný ani
zvlášť odrivďněný případ' Navržení individuální ochrany pro novou zástavbu by nemělo být
v návrhu změny uvažováno, protoŽe jde o obcházení poŽadavku PÚR. Navíc je třeba zdliraznit,
Že nawhovaná výstavba a s ní související úpravy (individuální protipovodňová ochrana) může
ovlivnĺt rozliv pfi mimořádných povodních zhoľšením v průtočném profilu.

V rámci posouzęní vlivů návrhu změny územního plánu na Životní prostředí (SEA; nebyl
dostatečně posouzen moŽný vliv staveb uvaŽovaných v záplavovém území a jejich individuální
protipovodňové ochľany na pruchod povodňových vln v případě mimořádných povodňových
událostí (byl použĺt pouze 2D model). Je třeba kvalifikovaně ověřit (pro Prahu je k dispozici 3D
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model), zda výstar'ba obytných objektÚ a jejich navrhovaná individuální ochrana nezĺnenŠĺ
prÚtočný protil a nepor'ede ke zhoršení záplavové vlny při mimořádných povodních.

Na základě dosavadního hodnocení nelze vyloučit negativní vliv na retenční schopnost řešeného
území a možnost pruchodu povodňových vod v záplavovém území, včetně možného narušení
ochranné funkce přístavu. Návrh změny nerespektuje záplavové (lzemí a podmínky (omezení)
pro toto území' Dojde k porušení principu nezastavování záplavových území.

Negativní vliv na zeleň

Na území města je vymezen celoměstský systém zeleně s cílem vytvořit a chránit ucelenou
Soustavu nezastavitelných ploch zeleně. V celoměstském systému zeleně je podmíněně přípustné
umístění staveb v souladu s podmínkami dané plochy za podmínky, Že funkčnost celoměstského
systému zeleně nebuĺle narušena, zejména že nedojde k významnému úbytku veřejně příStupných
ploch zeleně v posuzované lokalitě. Navrhovaná změna významně / nepřijatelně redukuje
celoměstský systém zeleně v rozsahu téměř l8 000 m2. Żádoucí je zachování této zeleně.

Negativní vliv na urbanismus

V případě schválení návrhu na změnu územního plánuZ2772loo vznikne urbanisticky
odloučená lokalita situovaná mezi ulicí Stľakonická a břehem Vltavy (lokalita bude oddělena od
ostatní záStavby Smíchova Strakonickou ulicí), která nebude mít potřebné sociální zázemí. Nelze
souhlasit s tvrzením návrhu změny, že se zachovává struktura zástavby typická pro danou
lokalitu. V území východně od komunikace Strakonická (mezi Strakonickou ulicí a Vltavou) se

ne n ac h iŁí zástavba podo bn á zástavbě n avrhov ané.

Z doporučenÍ studie ,,Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz Pľahy (Low a spol., s.r.o.) by měly být
zachovány pffrodní hodnoty a levobřežní dno Vltavského údolí by mělo být udrŽováno
v osnovách blokové ziístavby. Navrhovaná změna je s těmito poŽadavky v rozporu. Nebylo
provedeno pclsouzení, jak by navrhovaná změňa mohla ovlivnit pohledy podél břehů Vltavy (byt'

se jedná o slepe rameno).

Fragmentace území

Zástavba uvaŽovaná v podkladové studii pľo návrh změny územního plánu je , zjevně z důvodu
velmi omezených prostorových moŽností ve změnové ploše, navrŽena až k vodnímu toku, coŽ je
v Praze výjimečný stav' Návrh koncepce tak vyváří předpoklady pro další fragmentaci (szemí

podél toku Vltavy. S ohledem na podkladovou studii pro návĺh změny územního plánu existuje
značné riziko, Że se význ'amně se sníŽí prostupnost krajiny ve směru podél vodního toku.

omezení rckrtaěního notenciĺĺlu území

Případné schválení návrhu koncepce by mohlo vést omezení rekreačního potenciálu území
(zmenšení/omezenÍ přístavu, omezení pohybu obyvatel v okolí soukromých objektů). Současně
nelze vyloučit znepruchodnění nábřeží po bř,ehu Vltavy veřejnost, protože by se jednalo o
soukromé zastavěné území
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ovzduší / provětľávánÍ (lzemí

Lze předpokládaĺ, te se nová výstavba navrhovaná na náhŕeź'í Vltavy zhorší provětrávan í uzemí
(údolní nivy řeky Vltavy). ve kterém jsou v současnosti překračovány hygienické limity
vybraných sledovaných znečišťujících látek v ovzduší (špatná kvalita ovzduší).

Studie vlivů na zdraví

Studie vlivů na zdraví uvádí mnoho negativních vlivů a rizik zdraví obyvatel' které nejsou
v rámci posouzení návrhu změny územního plánu dostatečně reflektoviíny.

PozNÁMKY

Předkladatel návrhu změny neodůvodněně nebere ohled na zájmy některych stávajících vlastníků
pozemků v dotčeném ilzemí a navrhuje změny a úpravy funkčního využití těchto pozemků, aniž
by k nim měl vlastnický vztah.

Navrhované změny územního plánu budou mít v pffpadě schvĺĺlení jednoznačně negativní vliVy
na životní prostředí. Negativní dopady navrhované změny byly v hodnocení SEA podceněny.
Navrhovaná opatřeníjSou z tohoto pohledu nedostatečná.

DoPoRUČENÍ

zpÍacovatel tohoto materiálu doporučuje přerušit proiednávání této změny, návrh změny
přepracovď ve smyslu výše uvedených připomínek a uPozoÍnění a znovu projednat."

Ing. Bohumil Sulek, CSc.
Na Pláni 2863ĺ9,l50 00 Praha 5

telefon: ó02 353 l94
e-mail : bob.sulek @ seznam.cz

DrŽitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků ve smyslu $ l9
zákona č' l00/200l Sb.. ve znění pozdějších předpisů; č. osvědčení: l l03E/l7l0ioHRv/93.
Platnost osvědčení odborné způsobilosti prodloužena do 3 l . 12. 2o2 l Rozhodnutím
o prodloužení autońzace
MŽP dne 2t. 6. 2016.

ke zpĺacovální dokumentace a posudku č. j.: 3798liENv/l6 vydaným

V haze, dne 25.2.2019

:ĘiÍľľ;ľ.{:{Ę,
'u 48í03469. otl czs.íloo1o33í
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SmÍchova".

|lýjádření osoby s odbornou způsobilostí

1. Základní údaie

Objednatel: CWl Smíchov s,r.o.

ArcheologickźLŻ256/L
155 00 Praha 5 - stodůlĘ
lČ o38 4t 6Ż6

Zpracovate! vyiádření: VoDNĺ zDRoJE, a.s.
Jindřicha Plachty 535/16
150 00 Praha 5 _ Smíchov
lČ ąszząąza

Mgr. lvo Černý - odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii č..Lzg8lzDL

Zpracovatel projektové dokume ntace :

A.D.N.S. PRODUKTION
Na Příkopě 12
11O00Praha 1

2. Předané podklady

Za účelem zpracování předloženého vyjádření byly naší společnostĺ poskytnuty následující materiály:

1. Urbanistická studie jihoýchodní části Smĺchova (A.D'N.S. PRoDUKTloN, Praha,2013)
z' MateĺiáIy ke změně ZŻ77ŻlaoUP sÚ HMP

Při zpracování posudku jsme vycházeli z předchozích zpracovaných materiálů.
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3. Skutečnosti vyplývající z předložených podkladů

Předmětný jímací systém byl vybudován na konci 80. let minulého století v rámci výstavby trasy
metra III B (realizace v utajovaném reŽimu) s cílem zajistit zdroj podzemní vody s trvalou vydatností 70 l/s
pĺo ZTC3. Zahrnuje skupinu hydrogeologiclcých objektů uzpůsobených kjímání podzemní vody ze
štěrkopískových teras řeĘ Vltavy, jímací štolu v ordoviclcých břidlicích a gravitačnÍ přivaděč, kter,ý odvádí
jímanou podzemnÍ vodu do ZTC3.

Dle původní projektové dokumentace mělo být kjímání podzemní vody realizováno 8
hydrogeologiclcých vrtů, 4 jímací hnízda a vsťupní betonová šachta. Projektována byla i tlakově odolná
zhlavi vrtů ukončená cca 2 m pod úrovní terénu. |ímací schopnost systému byla dle projektu posílena 3
horizontálními vrty vějířovitě hloubenými v ordovichých břidlicích z jiŽnĺho konce štoly (nerealizováno).

Jímací objekty zastihly štěrkopískové sedimenty řelqy Vltavy v celé jejich mocnosti a jsou zaústěny
do sběrné štoly. Gravitační přivaděč o délce 1150 m (dle la) byl raŽen západnÍm směrem úpadně kZTC3 a
současně slouŽí jako horizontální vodojem o objemu 9530 m1. Technické parametry jímacího systému jsou
podľobně popsány v podkladoých materiálech (14). Kolaudace systému proběhla v roce Í995.
VRozhodnutí je uvedena celková délka skutečného provedení přivaděče ĹŻ6Ż m a 10 ks realizovaných
jímacích vrtli, v pasportizaci gravitačního přivaděče (Żo) L,23 km a 8 jímacích vrtťl ryuv5, IV6, Iv8 a ľ10,
přístupové šachĘ (JV6), vrt JV9 není s přivaděčem propojen, a v odborném vyjádřenĺ znalce (Ż1) IŻŻ9,7 m.

Povolení k odběru podzemních vod pro potřebu provozu stavby III B metra vydal dne 2Ż.2 1993
MHMPpodčíslem jednacímYýs.-318Ż19lgzĺŠvlD (3).Jednaloseopovoleníodběru 100l/s.Vroce2o07byto
na ákladě Žádosti Žadatele - společnosti InŽenýring dopravních staveb, a.s. vydáno nové rozhodnutí
k nakládání s podzemními vodami pro technické účely ZTC3 na radikálně sníŽený odběr na Qmax 2 l/s (8).

Vlastní hydĺogeologické vrĘ byly budovány jako soustava štěrko\I'ých jímacích stěn z převrtávaných
pilot, která dosahuje do hloubky předkvartérního podloŽí (břidlice). Jímací vrty gravitačně jímají a stahují
vodu ze štěrkové stěny (silně zvodnělé kvartérní sedimenry) do štolového přivaděče' Jsou tvořeny pilotami
o prťlměru 980 mm vyplněnými kačírkem fľakce 4/16 mm. Zárubnice je z nerezové oceli o pruměru 410
mm s 2ľÁ perforací (pruměr otvorů 8-10 mm) v pásmu zvodnění. Ve skalním podloŽí je umístěna nerezová
zárubnice o průměru 2]'9 mm a je zaústěna do klenby štolového přivaděče, případně čelby (vrt ľ-8).
Svrchní část vrtů je opatřena betonovými šachticemi zakrytými betonoými poklopy.

Přístupová šachta ľ-6 je budována pomocí lemovaných plechli průměĺu 5,6 m, je opatřena vnitřní
betonovou obezdÍvkou o vnitřním průměru 5,o m do hloubĘ cca 25 m. |e vybavena lezním oddělením
ukončeným v chodbě přivaděče. |ejí dno je v úrovni 762,06 m n. m.

Gravitační přivaděč sloužĺ zároveň jako vodojem o kapacitě 5,5 m], coŽ znamená, Že při čerpání
sníŽeného odběru Qmax 2 l/s je podzemní vodou zcela zaplněn. Voda je z gravitačního přivaděče
automatickými tlakoqými čerpadly. Zdrojem podzemnÍ vody jsou všechny uvedené vĘ.

Vzhledem k relativně dobé kvalitě jímané podzemní vody a její vysoké vydatnosti lze předpokládat,
że zdroj mliŽe v přípađě mimolimitních stavri sloužit jako náhradní zdroj pro částečné zásobování obyvatel
HMP pitnou vodou.

Z tohoto düvodu byl v říjnu roku 2018 naší společností na Žádost CWl Smíchov s'r.o. vypracován
materiál ,,PoDKLADY PRo RozHoDNUTí o 5TANoVENí ocHRANľĺÝcH pÁsrnł VoDNÍcH zDRoJŮ DLE s 2
VYHLÁšKY 137 /1999 SB., ve kterém byly specifikován podmínky pro potenciální vystavby v navržených
ochranných pásmech. Vtomto materiálu jsou specifikovány podmĺnky pro dalšÍ možnou výstavbu vnavrženém
ochranném pásmu 2. Stupně.
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4. Łávéĺy a stanovisko

Po prostudování předloŽené dokumentace lze konstatovat, Že jakékoliv další stavební celĘ
v lokalitě navrhovaného ochranného pásma 2. stupně musí být založeny v nesaturované zóně nad
nadložním izolátorem zvodnělých písčiých štěrků, coŽ musí vylučovat sníženou ochranu vodnÍho zdroje
směrem z povrchu území, přílišnou redukci mocnosti písčitých štěrků, sníŽení staticlcých zásob podzemní
vody nebo omezení průtočnosti kolektoru.

Za účelem stanovení přesné hloubĘ nadloŽního izolátoru doporučujeme realizovat podrobný
inŽenýrskogeologiclcý pruzkum lokality se zaměřením na určení přesné hloubky nadloŽního izolátoru
kvartérního kolektoru řeĘ Vltavy, kteý nesmí být realizací stavebních celků porušen.

RovněŽ tak není přípustné budovat při zakládání staveb đatší tnnlé štětovnicové (nebo jiné
nepropustné) stěny na levém břehu Vltavy včetně trvalých podzemních staveb (garáŽová stání apod.) ]ejich
realizací by došlo k podstatnému sníŽení břehové infiltrace vody z řeky Vltavy (viz předcházející posouzení,
která má v případě vyšších odběrů zásadní vliv na mnoŽství jÍmané vody).

Dále není záhodno sniŽorrat sťávajíđ ĺozměry infiltračních ploch (stálrající zeteň).

Pro lepší orientađ vpředloŽené problematice uvádíme blamí nepfipustné činnosti
v navrŽeném oP 2. stupně:

1. zÍizoväni stálých nebo dočasných staveb s hlubinnými základy, které by rnýznamně
ovlivňovaly vydatnost kvartérního hydrogeologického kolektoru nebo přirozený směr proudění podzemní
vody (hlubinné plošné základy, nepropustné podzemní stěny, pilotové základy v malém rozponu atd.)

z' zŕizováni zpevněných ploch s odvodem deštové vody do kanalizace nebo recipientu s
v'.ýjimkou jiŽ stávajĺcÍch. I v přípađě stávajících ploch zváŽit moŹnost zasakování deštové vody do
kvartérního kolektoru.

3. provádění činností vedoucích ke sníŽení propustnosti pokryvných útvarů - nepropustné
injektáŽe podloŽí, nahrazování štěrkopísku nepropustným materiálem, hutnění velkého rozsahu

4. vypouštění odpadníchvod dovod podzemních

5. další odběry v ochranném pásmu povolovat pouze na základě kladného posouzení osoby s
odbornou zpúsobilostí

6. hloubení vrtů pro tepelná čerpadla v ochranném pásmu povolovat pouze na základě
kladného posouzení osoby s odbornou způsobilostí

7. měnit hydrogeologichý reŽím území změnou htadiny podzemní vody - sniŽování vlivem
stavebního čerpání. Pokud tyto skutečnosti nastanou, je nutné k tomuto záměru získat souhlasné
stanovisko osoby s odbornou zprisobilostí, coŽ se ýká i veškeých činností, kteľé by mohly mít vliv na
kvalitu a kvantitu podzemní vody.

8. provádět nevhodné mýcení a kácení souvislého lesního porostu

9. při ochraně zemědělslcých plodin na zemědělsĘ využívaných plochách v infiltračním
územi a údrŽbě ploch a dopravních zařízeni využívat pesticidní přípravĘ které nejsou vyloučeny z poużití
v ochranných pásmech 2. stupně zdrojů podzemních a povrchoých vod, při hnojení nepoužívat organická
hnojĺva

10. při zimní údrŽbě odvést splachy zasolených vod do dešťové kanalizace, popř' vodního toku
nepropustným žlabem

11' povolovat činnost zařizeni na odstraňování zejména nebezpečných odpadů
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Lz. měnit funkční vyużiti pozemkri, které by vedlo k jejich odlesnění, významného zásahu do
půdního pokryvu nebo změně jejich příľodního charakteru. Případné změny realizovat pouze na základě
kladného posouzení osoby s odbornou způsobilostí

Pokud by vbudoucnosti bylo rozhodnuto o zrušení předmětného vodního zdroje, nemusí být výše
uvedené připomínĘ respektovány.

Upozoľňujeme na skutečnost, Že ochranné pásmo 2. stupně tak, jak je navrŽeno, postihuje širší územÍ,
neŹ. pouze území projednávané změny. Je tedy nezbytné, aby příslušné orgány státní správy a samosprávy
ve sých vyjádřeních a rozhodnutích z pohledu preventivní bezpečnosti respektovaly navrŽené principy
ochrany vodního zdĺoje v celém rizemí ochranného pásma 2. stupně i u ostatních stavebních záměru.

V Praze, dĺe 1'4-2-2oI9

Vypracoval: Mgr. Ivo Černý


