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V Pľaze, dne 6. května 2019

Věc: Žádost společnosti CWI Smíchov s.ľ.o.

YáŹená paní doktoľko,

obracím se na Vás znovu jménem společnosti CWI Smíchov s.ľ.o.' se sídlem ArcheologickáŻ256ĺl,
l55 00 Praha 5 - Stodůlky, ICo: 0384l 6Ż6, v návaznosti na naše osobní jednání konané I5. ledna
Ż0l9.
V souladu s dohodou o dalším postupu dosaženou na posledním jednání jsme Vám následně předali
dokumentaci vztahující se k vodním dílům. Následně jsme se Z médií dozvěděli' že pan Kysilko z DPP
v rámci reportáte na České televizi dovozovat vlastnictví DPP ve vztahu k vodním dílům na našich
smíchovských pozemcích rozhodnutím odboru rlonravv MHMP íkolallrlaěním rozhodnutím\ nłtrně
nnÁňina\D/pl n2 /o< -Mtz rnlz'' l oo{ rrĺ,áąn.im T-\^^.o.,-í-'' ^^,{_ iku hl. cfą Drąhĺr ą 

"'Áoi-Äpovolující uŽívání stavby objektu Technického centľa 3 a provozních souborů ochranného s},stému
trasy III. B metra v blízkosti stanice Radlická (ZTC 3).

DPP na naše četné Žádosti o poskýnutí informací ěi výny k jednání nereagoval a de facto nám odmítl
jakékoliv informace poskytnout. Ani v Źádném z pľobíhajících spľávních řízení DPP inkriminovaný
dokument nepředloŽil. obrátili jsme se proto na úřad, kteý předmětné rozhodnutí vydal _ odbor
dopravních agend MHMP. Na naši žádost nám bylo sděleno, že předmětný dokument anijakoukoliv
související spisovou dokumentaci nemá k dispozici, neboť archiv odboru byl zničen při povodních
v roce 2002 (naši žádost i odpověd' oDo předkládáme v příloze). obdobně jsme s žádostí o
poskytnutí dokumentu neuspěli ani u dalších orgánů (hasiči, apod.).

Předpokládáme' V souladu s ýstupem z našeho posledního jednání, Že byste měli mít k dispozici
kompletní dokumentaci ke kauze vodních děl také od DPP a proto Vás Žádáme o poskýnutí kopie
rozhodnutí odboru dooľavv MHMP (kolaudačním rozhodnutím) oatrně ood č.i. /Rl-03/95-Mt
z roku 1995.

Děkuji předem a zűstávám s pozdravem,

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

Příĺohy dle textu
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I.

Váźený pane řediteli,

obracím se na Vás v právním zastoupení společnosti CWI Smíchov s.r.o., se sídlem Archeologická

2256/L,155 00 Praha 5 - StodůlĘ lČo: o:gąĺo26, zapsané v obchodním ľejstříku vedeném MěstsĘm

soudem v Praze, v oddíle C, vložce 238597 (dále jen ,,CWI Smíchov") s žádostí o urnožnění

nahlédnutí do spisu vníže popsané věci. a to s odkazem na ustanovení s 38 zákona č' 50/2004

Sb. spľávního řádu' v platném znění ''SpŘ']'

CWI Smíchov je vlastníkem pozemků parc. ć.659/7,659/2, 659/3,660/I,66a/2,66L,662/1', 662/z,

662/3' 662/4, 664, 668/3, 668 /4, 668/5, 669 /7, 669 /z, 669 /3, 669 /4, nacházejicích se v katastrá]ním

ízemí Smíchov, obec Pľaha a zapsaných v katastľu nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro

hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na LV č. 14199. Tuto skutečnost dokládáme qýpisem

zlistu vlastnictví ć'.L41-99, jenž je přílohou tohoto podání' Po usnadnění lokalizace těchto pozemků

zároveň poznamenáváme, źe se nacházejí mezi ulicemi Strakonická a Nádražní na pražském Smíchově.

Dozvěděli jsme se o skutečnosti, že jímacích vrtů vody umístěných na našem pozemku se přímo doýká,

pľostřednictvím spojení gravitačním přivaděčem, stavba objektu Technického centľa 3 a provozních

souborů ochranného systému trasy III. B metra v blízkosti stanice Radlická IZTC 3). V této souvislosti je

pro nás zásadního ýznamu, dle zveřejněných informací, především rozhodnutí odboru dopľavy MHMP

(kolaudační rozhoclnutí] patľně pod č.j. DoP/R1 - 03/95 - Mt z roku 1995 vydané Dopravnímu podniku

hl. města Prahy a povolující užívání předmětné stavby.

V této souvislosti se obracíme na Váš úřad se žádostí o umožnění nahlédnutÍ do spisu' kde ie

Seznámení s tímto rozhodnutím a předmětným spisem umožní naší společnosti z objektivních zdrojů

ověřit skutečný stav věcí v dané lokalitě a adekvátně zajistit ochranu vodního zdroje při projektování

qýstavby projektu na našich pozemcích.

Tuto žádost odůvodňujeme s odkazem na ustanovení 5 38 odst. 2] spR, neboť CWI Smíchov svědčí

naléhaqý a vážný právní zájem na seznámení se skutečným stavem a na ověření možných
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veřejnoprávních omezení váznoucích na jeho nemovitém majetku, přičemž Ęrto skutečnosti mají pľo

CWI Smíchov zásadní ýznam'

Možný termín nahlédnutí do spisu v některém z požadovaných časů sdělte prosím e-mailem na adresu

ibrezina@ak-bmp.cz nebo telefonicĘ na ćísle 2Z2 íIL 145. Pokud by bylo možná tato rozhodnutí nebo

jejich část včetně příloh nám doručit naskenované do datové schránĘ nebo jinou ele}i:tronickou cestou,

byli bychom velice rádi.

Děkuji a s

.o.

Mgr. |osef Březina, advokát v plné moci
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HLAVNÍ MĚSTo PRAHA
MAGIsTRÁT HLAVNÍHo nĺĚsrA PRAHY
odboľ dopľavníc h agend

oddělení speciálního stavebního úřadu

I

Váš dopis m'lzB dne

č. j.,
MHMP 649663n0t9
sp. m.:

S-MHMP 545645t2019
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Mgr. Josef BYez)na, advokát

Březina Mařík & par1neři, advokátní kancelář s'r.o.

Ameľická 35

120 00 Praha 2

Vyřizuje/tel.:

Ing. Filip Gottwald
236 004 274
PočetlisüVpříloh: 1/0
Datum:

10.4.Ż019

odpověd'k žádosti o nahlédnutí spisu trasy metra m.B

Yážený pane magistře,

obdľŽeli jsme vaši žádost o nahlédnutí do spisq kteý se ýká stavby objektu Technické centra 3
a provomích souboľů ochľanného systému trasy III.B metra v blÍzkosti sanice Radlická (ZT3).
K tomuto sdělujeme, že vámi nníněným kolaudační.n ľozhodnutím, které je vedeno patľně pod
čj. DoP/Rl _ 03/95 (případně DoP/Rl _ 09/95) zroku 1995, ani jinými předclłĺzeiícími a
navazujícími písemnostmi, náš archiv nedisponuje, neboť archiv odboľu dopľavních agend byl
v roce 2002 zatopen povodní.

S pozdľavem

Ing.Jan Heľoudek v.r.
ředitel odboru dopľavních agend

Za spľávnost vyhotovení: Ing. Filip Gottwald
Podepsáno elektronicĘ

Sĺdlo: Mairĺ,rrské nárn.2D, l10 0l Pľaha 1

Pľacoviště: Jungĺnarmova 35/29' Il0 00 Pľaha l
I(ontalctní centrum: 1Ż 444' fax 236 00'7 157
E-mail: oostaír?pľaha-eu, ID DS: 48ia97h
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