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Věc: Vviádření snolečńosfi CWI Smíchov s.ľ.o. krrÚvoii situace v kauze vodních děl a vodního
zdroie v lokalitě Nádľažní ulice na nľažském Smíchově s oopisem realĺzovanÝch kľoků a
opětovnÝm návrhem řešení

YáŹený pane pľimátore,váŹená paní doktorko,vźůený pane náměstku,váŹený pane starosto,

obracím se na Vás Znovu jménem společnosti CWI Smíchov s.ľ.o.' se sídlem Archeologická2256ll,
155 00 Praha 5 - Stodůlky, lČo: o:sąt 626, v návaznosti na naše osobní jednání konané l5. ledna

2019.

NíŽe předkládáme struěné shrnutí uskutečněných kroků z naší stľany ve vazbě na dohodnuý postup.
Zároveřl níže znovu předkládáme aktualizovaný návrh moŽného řešení z pohledu CWI Smíchov.

Současnou situaci lze dle našeho názoru nejlépe popsat prostřednictvím diskutovaných cílů' jejichŽ
naplnění by vedlo ke komplexnímu vyřešení celé komplikované situace. Dle našeho názotu se jedná o

následující:

zaiistit ochľanu vodního zdľoie-

vyřešit majetkoprávní otázk}r vodních děl.

umožnit výstavbu Polyfunkčního centra Smíchov a zrušení stavební uzávěry.

Cíle:
a

a

a
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od našeho lednového jednání jsme uěinili následující

(a) bylo zpracováno Posouzení vlivu stavby Polyfunkěního souboľu na podzemní stavby Metra,

Vodní zdroj a ochranná pásma vodního zdľoje I' a II. stupně potvrzující, Źe rea|izace

navrhovaného Polyfunkčního centra Smíchov neohľozí vodní zdľoj ani vodní díla nacházející
se v lokalitě' přiěemŽ posouzení bylo předáno panu náměstku Hlaváčkovidne l6.04.20l9'

(b) v souladu s naší dohodou jsme Vám předali komplexní dokumentaci' jeŽ dle našeho názoru

dokládá vlastnictví vodních děl naší spoleěností, jakoŽ i současný stav vodního zdroje i

vodních děl, nřiclíhené cfąn i clzn města sme rĺšqlć ŕĺnctlŕl nenhrlľželi

(c) provedlijsme srovnání mezi návľhy na stanovení ochranných pásem vodního zdroje podaných

naší společnostía DPP, přičemŽ tato studie dok|ádá téměř l00% shodu mezi oběma návrhy

s qýjimkou dopřesnění návrhu vjezdu kzaŕízenim DPP dle požadavků DPP na pozemcích

spadajících do I. ochranného pásma, dle našich informací tato komparace dosud nebyla
ícíchy.!-^^! .. ^^ t'\7D L/ĺLIl\/ÍD

(d) v ľámci odvolání pľoti rozhodnutí odboru Životního prostředí MHMP ze dne 4.3.20l9 jsme

mJ MHMP K

zdľoje stanovil z úřední povinnosti,

(e) k našemu znaěnému a velmi negativnímu překvapení byla bezprorqtředně po našem jednání

zveřejněna navrżená celoměstsky významná zména Z2772100 Uzemního plánu sídelního

útvaľu hlavního města Pľahy' jeŹ zcela ignoľovala existenci vodního zdroje a požadavky na

její ochranu, a jejím zjevným skutečným úěelem bylo umožnění výstavby ve smíchovském
přístavu' Dle všech expertních zjištění je vodní zdroj rovněż. napájen vodou zYltavy a

navrhovaná ýstavba na vltavském břehu by vedla kjeho zásadnímu ohľožení. Teprve po

našem upozornění a vznesení námitek z naší strany bylo projednávání změny dle dostupných

informací přerušeno. Nelze v této souvislosti nezmínit naši obavu. vycházející z vývoie
situace a konání ierlnotlivÝch orsánů a oředstavitelů města. kdv na iedné straně isou naší

*_^..^l^_^ .' -Á*^: ^-^LiL.i

n dosud
ana

k odstranění stavební uzávěry bęzjakýchkoliv podmínek či ochrany vodního zdroje,

(Đ ze Strany oddělení krizového managementu MHMP jsme nadále opakovaně konfrontováni se

zcela excesivním a nezákonným postupem, kdy v ľámci jednotlivých řízení o žádostech o
povotení odstranění stávajících staveb a o vydání územního rozhodnutí tento odbor doslova
uvádí v rámci tzv. upozornění následující: ,,Za nezbytné považujeme v rozhodovacím pľocesu
posuzování ýše uvedené stavby a vydóní souhlasného stanoviską z hlediska ochrany

obyvatelsna jednoznačné vyjasnění problematilry vlastnicní sWvby vodního díla." Jde o

jednoznačný exces a projev nepřímého vydírání, neboť pokud na jednu stranu DPP i odboľ

krizového řízení neochvějně tvľdí, Že všechna vodní díla jsou jednoznačně majetkem DPP, tak

nemůŽe na druhou stranu a zcę|a mimo zákonný rámec daných Íízení i mimo svou kompetenci

',mezi 
řádky'o upozorňovat na nutnost vyřešení dané problematiky. Pro informaci předkládáme

předmětné stanovisko ěj. MHMP 2012546lŻ018 ze dne l9.ll.20l8 spolu snaším odvoláním
ze dne 15.bŕęzna2019,

(g) ztisku jsme se dozvěděli, Že údajně mělo dojít ke zpětvzetí návrhu na udělení výjimky ze
stavební uzźxěry. Naše snolečnost iako ieden z oůvodců a navľhovatelů udělení wiimkv.
vedle DPP a Městské části Pľaha 5. nebyla o žádném takovém kroku informována ani nębyl

Z e í stranv orlsollhlasen a na oodané Žádosti nadále trváme. Nehledě na skutečnost, Že

podmínky pro udělení výjimky byly prokazatelně splněny jiŽ na konci roku 20l7
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V intencích naší poslední diskuse a dosaŽené dohody jsme se, jak výše uvedeno, soustředili na
proaktivní řešení věcných a expeľtních otázek zajištění ochrany vodního zdľoje anarealizaci dílčích
kroků směřujících k přípravě realizace našeho pľojektu. Souěasně jsme se rozhodli bý mediálně
zdrženliví, do doby než bude jasné, zda lze situaci řešit dohodou s městem. obdobně jsme dosud
nevyhověli ze strany MHMP uložené povinnosti podat urěovací žalobu na určení vlastnictví vodních
děl, neboť nadále povaŽujeme za pľeferovanou variantu dohodu s městem.

Společnost CWI Smíchov ěelí opakovaným dotazům Ze strany médií' které jiŹ nebude asi moŽné v
ľámci mediźiní zdrŹenlivosti dále ignorovat déle neŽ do konce května. Z tohoto důvodu by CWI
Smíchov přivítala, pokud by k jednání s adresáty tohoto dopisu o předloŽeném návrhu mohlo dojít v
co nejbližším termínu. Není zájmem CWI Smíchov, a domníváme se, že ani żádné ze zúčastněných
stran, řešit vzájemné postoje prostřednictvím mediálních zkľatek a nepřesností.

Jelikož však stav navozený městem a znemožňující nám neopľávněně přípravu a výstavbu
projektu trvá jiź přinejmenším 18 měsíců, dostáváme se v současné době do situace, kdy výše
naľůstajících škod a zmařených nákladů se blíží hľanĺci, kdy bude nutné pozici a postup CWI
Smíchov znovu přehodnotit.

ł.**

Po zohlednění dosavadního qývoje a posledních změn Vám překládáme ke zváżení následující
komplexní návľh řešení zaměŕený na splnění všech tří klíěoqých cílů:

Ad l) ochrana vodního zdroje

v současnosti jsou podány dva návrhy na stanovení ochranných pásem vodního zdroje - DPP
a CWI,

MHMP (oCP) můŽe ověřit qýsledek porovnání obou návrhů a existenci věcné a odborné
shody mezi oběma návrhy (stanoviska hydrogeologů ĺořící podklad pro oba návrhy na
stanovení ochranných pásem),

výsledkem bude ověřený návrh na stanovení oP, jež potvľdí všichni zúčastnění (MHMP oCP'
DPP a CWI) a odblokování situace na MHMP oCP umoŽňující promptní průběh ŕízení,

stanovení ochranných pásem - varianý postupu:

o uěiní tak sám MHMP oCP z vlastního podnětu (tzv. úřední povinnosti) v souladu s

$30 odst. 6) Vodního zákona| v rámci ochrany naléhavého veřejného zájmu na
podkladu odsouhlasené dokumentace a DPP i CwI vezmou zpět své návrhy'

nebo

DPP a CWI se v rámci uzavírané dohody dohodnou na tom, že CWI vezme zpět svůj
návrh a řízení budę probíhat na základě jediného návrhu DPP dle všestranně
odsouhlasené dokumentace, CWI můŽe eventuálně bý v pozici vedlejšího účastníka
zpozice osoby zúčastněné na řízeníjako vlastník předmětných pozemků,

pokud je kvůli poětu osob dotčených stanovenými ochranným pásmem II. stupně na

stľaně MHMP oCP obava, Žeŕízęní bude trvat dlouhou dobu, lze uvaŹovat o využití

| ,,(6) ochrannci pósnla stanovĺ l,odoprcivní úřad na nóvľh nebo: vlastního podněnl. Nepodajĺ-li návrh najejich stanovení ti,
kteří ntají prcÍvo vodu z vodnílto:droje odebírat, popřípadě ti, kteří o povolení k takovénu odběru žádají, u vodcirellsĘcll
nadrží pak ti, kteří vlastní vodltĺ díla sloužící ke vzdouvállí vod1l v takoĺých nádržích nebo jsou jejich stavebníĘ,, nůže jinl
předložení tohoto náyrllu s potřebnými podklady vodopľcivní liřad uloźiĺ
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možnosti postupu dle $ 30 odst.4) a 5) Vodního zákona a nejpľve stanovit ochranné
pásmo I. stupně (kde dotčenými osobami budou pouze CWI, DPP a MHMP) a
následně teprve vyhlásit ochľanné pásmo II. stupně postupem po jednotlivých
územích.

Uvedeným způsobem budou realizovány potřebné a dlouhodobě opomíjené kľoky k ochraně
vodního zdľoje. Zźroveň bude takto splněn požadavek MHMP ocP, RED i IPR na zajištění
ochľany zdroje jako podmínky pro udělení výjimky ze stavební uztuěry, ato bez ohledu na
zjevnou neoprávněnost tohoto poŽadavku.

Ad 2) definitivní vyřešení majetkoprávní situace vodních děl

CWI Smíchov předložila návrh na uzavření dohody (dvojstranné/tľojstľanné s MHMP a DPP) poprvé
v létě 20l8, návrh byl dále modifikován na podzim 201 8 a Znovu předložen městu.

Zźkladní půdorys návrhu řešení:

CWI a MHMP uzavřou dohodu, na jejímŽ zák|adě bude sjednána:a

o spolupráce stran v rámci stanovení ochľanných pásem (viz bod l výše)'
o potvrzení realizovatelnosti Projektu CWI ze strany DPP (expeľtní ověření, Že pľojekt

ľespektuje omezení vyp|ývající z navrhovaných ochranných pásem a zajišťuje
ochranu vodního zdroje/děl) a případně i ze stľany MHMP (RED'..), přičemž
podklady a předmětné studie byly jiŽ městu předány,

o potvrzení kapacity Projektu dle stávajícího územního plánu a existujících souhlasných
stanovisek odborů MHMP a IPR (57.000 m2 HPP),

o bude udělena qýjimka ze stavební uzávéry nebo bude stavební uztyěra zľušena,
o dojde k oddělení pozemků v rozsahu I. ochranného pásma vodního zdľoje (,,Oddělené

pozemĘ"),
o CWI pozemky zdarma pľonajme DPP oddělené pozemky,
o po nabýí pľávní moci stavebního povolení na Projekt bude CWI zavázźno oddělené

pozemky bezplatné převést na DPP nebo MHMP, přičemŽ převodem bude otázka
vlastnictví vodních děl definitivně vyřešena a dojde k zásadní úspoře ohledně
kompenzací Za stanovení ochľanného pásma,

o strany budou v dobľé víře spolupracovat na naplnění cílů dohody,
o v případě zájmu MHMP/DPP lze doplnit obvyklé podmínky a postup ohledně

r ealizace pľoj ektu rev ital izace Nádražn í u l ice.

Ad 3) umoŽnění výstavby Projektu polyfunkčního centra Smíchov

Projekt CWI Smíchov bude DPP/MHMP ověřen:

o z pohledu ochrany vodního zdľoje a dodržení stanovených omezujících podmínek výstavby
(viz výše),

o z pohledu souladu se stávajícím územním plánem (viz stávající stanoviska IPR a příslušných
odboľů MHMP) s kapacitou 57.000 m2 HPP' kdy jediným nově se objevivším důvodem
nesouhlasu s projektem byla právě nutnost ochránit vodní zdroj a vodní díla,

o dále budę realizovźn postup dle dohody ýše a při dodľŽení požadavků a lhůt dle stavebního
zźlkona.

Podmínky a nutné předpoklady pro ľealizaci dohodového řešení:

(i) dobrá víra a ochota spolupracovat v rámci dohody všech účastníků dohody,
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(ii)
(iii)
(iv)
(v)

promptní potvrzení ľealizovatelnosti navrŽeného řešení všemi zúěastněnými stranami,
proaktivní zapojení dotčených oľgánů na straně MHMP,
získáni potřebných souhlasů/schválení na straně MHMP,
dodľŽování zákonných postupů a lhůt a upuštění od svévolných kroků a diskľiminace CWI
Smíchov.

Harmonogram:

Znaśí stľany jsme připľaveni na nalezení řešení pracovat okamžitě, včetně zapojení vlastních i
exteľních expeľtů, přičemž vycházíme z předpoktadu, že by k uzavření dohody došlo nejpozději
do 30. srpna 2019.

S ohledem na skutečnost, že jsme přesvědčeni o tom, že v důsledku nečinnosti kombinované
s neľespektováním pľocesních i majetkových práv a postavení CWI Smíchov trvá již nejpozději
od pľosince 2017 stav, kdy v přímém důsledku těchto kľoků naľůstají škody a zcela zbytečné, a
výlučně tímto stavem vyvolané, náklady na naší straně, považujeme navržený termín možné
dohody za nejzazśí moźný. Pokud nebude v uvedené lhůtě dohoda uzavřena, bude nezbytné
bľánĺt zákonem chráněné zájmy a práva CWI Smíchov soudní cestou a naplnit i ze stľany
MHMP uloženou povinnost podat určovací žalobu.

Jsme samozřejmě připraveni o celé věcijednat i s DPP, nejprve bychom však rádi navrżený přístup a
možnost řešení projednali s Vámi' neboť stanovisko a rozhodnutí Prahy bude pro případnou realizaci
dohody klíěové.

Zároveřl potvrzujeme naši připravenost splnit požadavek pana primátora na doložení vlastnické
struktury CWI Smíchov před podpisem případné dohody, přičemž samozřejmě nadále platí, Źe

rozhodujícím konečným vlastníkem je Ing. Radek Menšík. obdobně souhlasíme se zveřejněním
tohoto dopisu dle Vašich pravidel.

V podrobnostech pak odkazujeme na naši předchozí korespondenci v této věci, jakoŽ i na doklady a

dokumenty předloŽené v návaznosti na naše předchozí osobníjednání ve věci.

S pozdravem,

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

Přílohy"

(l) stanovisko odboru krizového mąnagementu čj. MHMP 20l2516/20]8 ze dne 19.I l.2018,

(2) odvolání CIľI Smíchov ze dne ] 5. března 20]9

Mailem a do podatelny MHMP
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HLAVNÍ MĚsTo PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHo MĚSTA PRAHY
odboľ Kancelář ředitele Magistrátu

oddělen í krizového managementu

Váš dopis zn.lze dne:

--------tt9.11.2018
Č. j.'

MHMP 2012546n0fi
Sp. zn.:

$MHMP 1896ľ22n018

llilllilllllĺl!ĺililillilililllil
MHMPXPA2AOWS

Yáźený
Ing. Jan

pan
Škriľek

Na Pľoutcích 246

l49 00 Praha - Šeberov

Vyřizuje/tel':
Stanislav Dvořáček

236002822

Poěet listri/příloh: 2/PI)
Datum:

10.122018

t/2

Závazné stanovĺsko ke stavbě
Demolice aľeálu II)S, na pozem. paľc. č. 6s9llr659n,6s9ĺ3r660ĺl'6601216621416ŕ,41668ĺ4,
óó8/5' 669/l,669ľ2 a669l4v k ú. Smíchov, ulice Nádražní 8, 10 a 12, Pľaha 5.

Magistnát hlavního města Prahy, jakoŽto dotčený spľávní uřad dle $ 15 odst. 5 zĺkona
č'.239n000 Sb., ointegrovaném záchranném systému a ozměněněktĘch zfüonů,vęznění
pozdějších předpisů,

vydává

ve smyslu $ 4 odst. 2 zźkona ě. 183/200ó Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

v platném ntění, a dle zákona ě. 500/2004 sb., správní řád, v platném mění, v souladu

s ustanovením $ 15 odst' 5 zttkoĺa ě.239ĺ2000 Sb., o integrovaném záchranném systemua
o změně někteýh zákonů, ve znění pozdějších předpisti, a na zĺkladě zrnocnění v nich

ustanovených, ke shora uvedené stavbě toto

zĹvĺzrĺÍ, sTA|ĺovIsKo
k odstranění stavby.

oddělení kľizového managementu odboru ''Kancelář ředitele Magistrátu'' Magistnĺtu hlavního

města Prahy

nesouhlasí

s odstľaněním stavby.

SÍdlo: Mariánské nám. 2/2, ll0 0l Praha l
Pracoviště: Nám. Franze Kaŕky lóll, l l0 00 Praha l
Kontaktní centrum: |2 444'fax:236007 l02
E_mail: postaĺOtlraha.eu, ID DS: 48ia97h
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odůvodnění:

V oblasti dotčené stavbou se nachází stavba civilní ochrany podle $ 7 odst' 2 písm. i) zákona ě.

239l200a Sb', o integrovaném záchranném systému a o změně někteých zákonů, ve znětrí
pozdějších předpisů, evidovaná podle $ l5 odst. 2 písm. g) téhož zákona,ochľanný systém
metľa, resp. jeho neoddělitelná součást, a to jímací vľty a gravitační přivaděč zĺsobující vodou
technické centrum ochranného systému mętra, odkud je voda po ripľavě distľibuovaná pro
uĘývané obyvatelstvo v tomto systému. Z hlediska objemu takto získávaného množsťví pitné
vody se jedná o mimořádně významný zdĄ na území hl.m. Prahy a v případě kritického
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 (ímací pásmo) ani II.
stupně (ochrannéjímací pásmo),nelze vydal se stavbou závazné souhlasné stanovisko bez
vyloučení hľozby kontaminace vodního zdľoje, jeho nenávľatného poškození nebo zneěištění
jednotliv'ých prvků vodního zdroje'

Upozomění:

Zanezbytné považujeme v rozhodovacím procesu posuzování výše uvedené stavby a vydání
souhlasného stanoviska z hlediska ochrany obyvatelstvajednoznačné vyjasnění problematiky
vlastnictví stavby vodního díla.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením $ l49 odst. l zákona ě.

500/2004 Sb.' správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť tento
úkon není samostatným rozhodnutím. odvolání proti obsahu zźtvazného stanoviska lze podat
pouze prostřednicťvím odvolání proti ľozhodnutí podmíněnému tímto zźtvazným stanoviskem.

l_l j,',.'n í nrĺ]l s'io Praha
|ĺ]a ':isl,-at li|. m. Prahy
i.: . , . ', -" 

-'-. u.,:_ ']l i:_:li:, r-'.ľ..ĺ.BiN
í.J;'it. Fĺ,,ll,'l'- i'.llky 1/16
1 lU ÜU l'i{Ai-i/), 1 t1l

Guth

pověřen oddělení kľizového managementu

Pfflohy:

l. Projektová dokumentace stavby

Ing.

2lŻ



CWI Smíchov s.r.o.
se sídlem Archeologická 2256ĺ l
l55 00 Pľaha 5
lC:03841626
zapsána do obch. Ęstříku u Měst. soudu v Praze' oddíl C, vložka 238597

Magistrát hlavního města Prahy
odbor stavebního řádu

prostřednicwím

Městská ěást Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Odbor Stavební úřad

Náměstí l4.Ííjna 4
150 2Ż Praha 5

V Praze, dne l5' března 20l9

9pĺ..
ci. :

Zn. MC0S/osU ĺ9443 l2019/PkďSm. 1 1 23
Mc05 34400ĺ2a19

Věc: oĺlvolńní snolečnosti CWl Smichov s.r.o. nroti rozhođnutí Úfudu městskó části Praha 5.
odboru Stevební rÍřaĺI zemítnrrtí oĺlstrłnění ctevhv Snrs_

Mc05/osu/9443/2019/Pka/sm.ll23. Či' : Mc05 34400/2019 ze dne 5.3. 2019
a dále v souladu s ustanovením $ l49 odst. 4) spľávního řádu
odvolání směřuiící i oroti obsahu závazného stanoviska ke stavbě wdaného oddělením
kľĺzového nranagementu odboru ..Kancelář ředitele lvlłgistrátu" IvlHMP č.i. MHľIP
201254612018. sp.zn. S_MHMP l89ó122l20t8 ze dne 10.12.2018

Dvĺýmĺl

PříIohy dle textu

Doporučeně

Zn.



CWI Smíchov s.r.o.

I.

Společnosti CWl Smíchov s.r.o.' se sĺdtem Archeologickt!Ż256ĺ|,l55 00 Praha 5 - Stodůlky, IČo:
03841626 (dále jako ,,odvolatel" nebo ,,CWI Smíchov") bylo dne 6. března 2019 doručenĺl
rozhodnutí Uřadu městské části Praha 5, odboru Stavební úřad - zamítnutí odstľanění stavby Spis. Zn.
MC05/oSU/9443l20I9ĺPkďSm.ll23, Čj' : MC05 344aol2019 ze dne 5. března 2019 (dále jako

,,Rozhodnutĺ")'

odvolatel s předmětným Rozhodnutím, jímž byla zamítnuta Žádost odvolatele o povolení odstranění
stavby - záměru označeného jako "Demolice areálu IDS, NádľaŽní 8,l0, l2, Praha 5 - Smíchov",
nesouhlasí a podává proto v otevřené odvolací lhůtě toto

odvolání
v souladu s ustavením $ 80 ve spojení s $ 149 odst. 4) zákona ě' 500/2004 Sb., správního řádu, ve

znění pozdějších předpisů (,,SpŘ')

n.

odvolatel ohlásil dne2Ż. února 20l9 Úradu městské ěásti Praha 5, odboru Stavební úřad (dále také
jako ,,Správnĺ orgán"), záměr odstľanit stavbu. Správnĺ orgán následně vydal dne 27. února 2019
usnesení o projednání odstranění stavby v řízení a toto doručil odvolateli.

Následně Správní oľgán vydal a doručil odvolateli předmětné Rozhodnutí, jímŻ zamítl podanou
Žádost o povolení odstľanění stavby. Dle podaného odůvodnění Správní orgán své Rozhodnutí vydal a
podanou žádost odvolatele o povolení odstranění stavby zamítl z těchto dvou následujících důvodů:

a) s odkazem na ustanovení $ l49 odst. 4) SpŔ Spľávní oľgán shledal, že v průběhu řízení o
Žádosti bylo vydáno zĺłvczłlr1 cŕnlrnviqlin lłteľé ztrenrĺržtitlie žárloęti vvlrnvěl a proto
neprováděl dalši dokazování a Žádost zamítl. V daném případě se má jednat o nesouhlasné
stanovisko Magistrátu hlavnĺho města Prahy' odboru kanceláře ředitele Magistrátu, odd.
Krizového ŕízení čj' MHMP Ż0lZ546ĺŻa18 ze dne l0. pľosince 2018 (dále jako
,,Stanovisko"),

b) Správní orgán poukázal na skuteěnost, Źe stavby a pozemky odvolatele, jichŽ se ýká
ohlášení, respektive následně překvalifikovaná Žádost o povolení, odstranění stavby, se

nacházejí vc stavebrlí trzávěře vclkého ľozľo.iového ůzenlí ..VRťĺ Slnĺclrov jih". S odkazem
na Vyhlášku č,' 33ĺ1999 Sb' p'p. hl. m. Prahy a jí stanovený zźlkaz provádění staveb v území
pod stavební uzávěrou tak dovodil, že tato skutečnost zakládá, s poukazem na ustanovení $ 5l
odst. 3) SpŘ' tzv. skutečnost. která znenroŽňuje žáĺlosti vylrovět.

odvolatel s předmětným Rozhodnutím nesouhlasí. povaŽuje jej za věcně i právně nesprávné a to
z dále uvedenÝ'clr dťrvodti.

'7A-^.,^x _ _^..l.^-^_ ń^ '.^+^-^..^-l C ĺ 
'al ^,l^f <\ c_Ď rr.l.,^l^ł^l *^,{.{.,á rl*+^ ^l.,^lÁń! ô.-x;',:í^a

Qnrávn í nro4rr nzrrąň l inLrr ĺłńr'nrl nrnř Ťááncr ĺ]Áwĺll n tel". vl'hnwěfne lze
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uI.

Existence stavebnĺ uzávěľy nemá na možnost provádět odstraňování staveb žĺĺdný vliv

Správní orgán pochybil a zcela nesprávně interpretuje vliv existence stavební uzźlvěry na pozemcích
odvolatele, kde se nacházejí stavby, jeŽ chce odvolatel odstľanit.

Hlavní město Pľaha vydalo dne26. října l999 obecně závaznou vyhlášku č,.33/|999 Sb' hl' m. Prahy,
jíž vyhlásilo stavební uzávěru ve velkých rozvojov'ých územích hlavního města Prahy, a to S odkazem
na $ 24 odst.1) a $ 45 odst' 1) zákona ě. 367/1990 Sb., o obcích a dle $ 33 odst. 3) zákona č' 50/l976
Sb. o územním plánovánĺ a stavebním řádu (dále jako ,,Vyhláška").

Následně byla vydána, dle $44 odst. 2) zákona č. l3l/2000 Sb', o hlavním městě Praze a dle $ 33 odst'
3) zákona ě. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, dne 8. října 2002 vyhláška č.
22/2002 Sb. hl. m. Prahy pod názvem ,,Nařízení hl' m. Prahy, kteým se mění vyhláška ě. 33/1999 sb.
hl. m. Prahy o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavnĺho města Pľahy, ve znění
pozdějšĺch předpisů" (dále jako ,,Nařízení"). Nařízení nabylo ťlčinnosti dne l . listopadu 2002.

Uvedeným Nařízením změnila Praha privodní Vyhlášku tak, že mezi velká rozvojová území hlavního
města Prahy, na něź byla Vyhláškou vyhlášena stavební uzávéra, zahrnul taktéž rozvojové území
,,Smíchov-jih|Praha 5| Hlubočepy - Smíchov a záľoveň do v příloze ě. l Vyhlášky obsaŽené grafické
ěásti vloži l grafi cké znźnornéní velkého rozvojového územ í,,Sm íchov- j i h".

Pozemky odvolatele' tj. pozemky parc' č. 659ll,65912,659ĺ3,66all,660/2,66l,662ĺ|,662ĺ2, 66213,
66214,664,66813,668/4,66815, 669ll, 669lŻ, 669/3,66914' vše v katastrálním území Smíchov, obec
Praha, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,
katastrální pracoviště Praha, naLV č. l4l99, se nacházejí v írzemí spadajícím pod stavební uzávěru
zĺizenou Vyhláškou a rozšířenou uvedeným Nařízením.

Spľávní oľgán však vykládá Vyhlášku extenzivním a věcně i pľávně nesprávným způsobem.

Vyhláška včlánku 3 stanoví, Że: ,JÝa úzeľni stąvební uzavěly ie zakĺiztino nrovĺiďět ĺ,eškert! síĺtthĺ,
ntimo stąveb drobných, stąl,ebních úprcn stm,ajĺcích stąveb, u kteých nedojde ke znúné jejich
filnkčního vyuźití, sląl,eb inžerýrskvch sítí celoněstského významu nebo nezbvtných pro existenci
s ĺ ĺiv aj í c íc h s t cĺv e b cĺ s t ąve b d opravn ĺc h c e l o ru ě s ts k é h o vý z ll u m tł."

Vyhláška z jízŕizená stavební uzávěra však nestanoví ani nezakládá jakékoliv omezenĺ, jež by se
vztahovalo na odstraňování staveb v daném území.

V této souvislostije možné poukázat jak na samotný doslovný text Vyhlášky, tak na znění stavebního
zákona č'. 50/1916 Sb., v tehdy platném zněníl. Pľovádění staveb jako legislativní i odborný termín
v sobě ľozhodně neobsahuje a nezahrnuje odstľaňování staveb. Aľgumentace Správního orgánu nemá
oporu ve Vyhlášce a je proto zjevně nesprávná a irelevantní.

znemožňuie Sorávnĺmu oreánu žádosti Odvolatelc vvhovět.

t např. ustanovenĺ š 88 nebo $ 99 stavebního zákona č. 50/l97ó Sb
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IV

V souladu s $ l49 odst. 4) spŘ i poučením daným v závěru předmětného nesouhtasného
Stanoviska odvolatel tímto potvľzuje, źe toto odvolání směřuje i proti samotnému
nesouhlasnému Stanovĺsku, a to především z těchto důvodů.

Odvolatel zároveň zdůrazňuje, Že nesouhlasné Stanovisko je jen jedním z několika desítek stanovisek
dotčených orgánů a správců sítĺ, z nichŽ drtivá většina je souhlasná nebo souhlasná s podmínkami,
které návrh na odstľanění staveb respektuje.

Nesouhlasné Stanovisko nesplňuje požadavky SpŘ a je nepřezkoumatelné

odvolatel-poukazuje na skutečnost, Že předmětné Stanovisko nesplňuje požadavky stanovené v části
čwľté SpR a nesplňuje ani požadavky na zásadní (nesouhlasné) stanovisko definované doktrinální
judikaturou.

Magistnĺt hlavního města Prahy, odbor kanceláře ředitęle Magistrátu, odd. Krizového ŕĺzení (dále také
jako ,,MHMP RED") zcela rezignoval, přinejmenším z pohledu obsahu předmětného Stanoviska, na
skutečné posouzení moŽných dopadů demoličních prací, jejichž ohlášení odvolatel učinil.

Nenĺ proto zřejmé a MHMP RED ve Stanovisku ani jakkoliv nezdůvodňuje, proč by provedení
demoliěnĺch prací mohlo snad vést ,,ke kontaminaci vodního zdroje, jeho nenávrątného poškození
nebo znečištění jednotlivých pmků vodního zdroje".

Naopak z podaného odůvodnění Stanoviska Qeż je po výce obsahově identické sjiným stanoviskem
k Žádosti odvolatele k návrhu na vydání ŕrzemnĺho rozhodnutí) není vůbec zřejmé, proč a v čem
shledává moŽnost ohrožení staveb civilní ochrany.

Pokud MHMP RED ve Stanovisku uváďí, Źe ,,v obĺasti dotčené stąvbou.." je nutné zdüraznit, Źe
předmětné Stanovisko se žádné stavby neýká, ýká se demolice Povrclrĺrv}'ch staveb, na pozemcích
vlastněných odvolatelem aźádným způsobem nezasahuje do části pozemku, kde jsou umístěny jímací
vĘ. Není pľoto jasné, jak by mohlo k ohroŽení vodního zdroje dojít' a to bez ohledu na skutečnost, že
jeho samotná existencc a uźití uváděné autorem Stanoviskaje přincjmcnším sporná.

Bez pľejudice ke všem dále uvedeným argumelltům odvolatel zdůrazňuje, Že ohlášené demoliění
práce se Ęýkají pouze objektů/staveb na povrclru jednotlivých pozemků a navíc se jakkoliv nedodkají
části pozemku, kde je dle stávajících návrhů odvolatele i Dopravního podniku hlavního města Prahy,
akciové společnosti (,,DPP") navrhováno I. ochranné pásmo vodního zdroje. o všech těchto
skutečnostech, probíhajícĺch řízeních a současné situacije MHMP RED detailně informováno.

Je napľosto Ąevné, Že předmětné nesouhlasné Stanovisko je napľosto zásadním úkonem dle části
čwĺté SpŘ, jenž má zásadní dopad na zákonná a ústavně chľáněná práva odvolatele jako majitele
předmětných nemovitostí. Jedná se o situaci' kdy obsah Stanoviska je zźuazný pro v,ýrokovou část
napadeného Rozhodnutí. V souladu s doktrinální judikatuľou českých soudů je v takovém případě
legitimní a zásadní, aby Stanovisko splňovalo přiměřeně poŽadavky ustanovení o obsahu a formě
správnich rozhodnutí.

odvolatel vtéto souvislosti poukazujc na rozsudek Nejvyššího správního soudu 9 As 2l12009 zę dne
22.ŕíjna2009, jenż1ednoznačně judikoval závěry, jež. jsou plně aplikovatelné na dané Stanovisko:

v
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,,S ohledem na zvlđštní postąyení. závazného stąnoviskq, kłly jeho obsah je zđvazný pro ýrokovou čúst
rozhodnutí správního orgánu, je podle Nejvyššĺho spróvního soudu nláŠť význąmné přiměřené použití
u.stanovení o obsahu,Ítlrmě a náIeźitostech rozhodnutí (ti67 ą 68 SpŘ), předevśím pak ust. li 68 odst.
3 citovąného zákona. .'. ob'sah závazného stanoviska, a to zejména v případě negativního závazného
stanoviską, by tedy měl alespoň v zóklądní rovině odpovídat požadavkům kladeným na odůvodnění
spravního rozhodnutí. Jedině takbude možné přezkouľnat ve sprdvním soudnicní zákonnost zdvazného
stanoviska jakožto úkonu spravního orgánĺl, který byl závazným podkladem přezkoułllávaného
rozhodnulĺve smyslu ust' $ 75 odsĺ. 2 SŘS-"

Přęĺlmětné Stanovisko tvto legitimní nožädavkv zcela zřetclně nesplňuic. ve smyslu $ 68 odst.3)
SpR neuvádí Žádné skuteěné důvody nesouhlasného výroku, podklady, najejichŽ základě tak ľozhodl
ani úvahy, kteými se ŕídil přijejich hodnocení.

Již z tohoto důvodu je na místě předmětné Stanovisko změnit či zcela zásadně doplnit a přepracovat.

Stanovĺsko je založeno na nepravdivých a nedoložených tvrzeních

V odůvodnění Stanoviska MHMP RED doslova uvádí následující:

,,Voblasti dotčené stĺwbtlu se nachází stavba civilní ochľany podle $ 7 odst. 2 písm. i) zdkona č.
239/2000 Sb., o integrovaném zdchranném systénu ą o znlěně některých zákonli, ve znění pozdějších
předpísů, evidoyaná poĺtle s I5 oclst. 2 píim. g) téhoź zcźkona, ochranný systénl metra, resp. jeho
neoddělitelna součćlst, a to jínlacĺ vrty ą gravitační přivaděč zđsobující vodou technické cenlrwn
ochrąnného sysĺémtl ,netra, oĺĺkułI jc wrlQalLtilll'tll,é ili.ĺtrihuĺnullti łlľo uh)ivcnlć oh)ą,ąĺeIsłyłl ĺ'|tlnkl
Đ"stćnu. Z hleĺli.yhĺ ohjenu |ĺlkIĺl :í.skúĺ,unćhłt mnlŕ,y|l,í łlilné voil! se jcclllĺi o minłlŕĺiĺlne Ęrnunllw
-Llľllinuĺ:enĺ ll
łĺľoj pro ĺlb),l,u|e |a hl. m. Pľuh),. Vzhĺeclenl k kłľĺlu, že do dnešního dne nebylo Stąnoveno ochrąnné
pásmo I. stupně (jímací pa.sruo), ąni IL stupně (ochranné jímací pősmo), neĺze vydat se stąvbou
zĺźvclzné souhIasné 'stanovisko bez vyloučení hrozby kontaminace vodního zdroje, jeho nenťwratného
poškození nebo znečištěn'í jerlnotĺivých prvků vodního zdroje."

Ve skutečnosti, dle všech dosud odvolatelem pľovedených šetřenĺ, nejsou výśe zvýnzněná tvrzení
autora Stanoviska pľavdivá' Z předmětných vodních děl je v současnosti čerpána tzv. technĺcká voda
pro účely chladícího systému metra v souladu existujícím povolením k nakládání s vodami, jež bylo
vydáno předchozĺmu vlastníkovi nemovitostí odvolatele - společnosti IDS Praha, a.s.

Tvrzení o tom, Že jde potenciálně o stľategický zdroj pitné vody pro až 600.000 obyvatel, nemá dosud
Žádnou oporu v jakýchkoliv sktrtt'čných a ověřęných laktęch.

Z rozsáhlých šetření odvolatęle i z dokurnentace předmětných vodních děl vyŠly najevo zejména
následuj ící skutečnosti :

za celou dohu nebyla ze strany Žádného z odpovědných subjektů iniciována ochľana
vodllích dél. pcltaŽrntl vodníhel zdrojs' formou stanovení ochranných pásem' přęstoże
existuje j iŽ ténlěř 30 let, návrh na stanovení ochranných pásem byl podán až v roce 20 l 8 a
to jak ze strany DPP, tak ze strany naší spoIečnosti,

v

(i)
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( ii) za celou dobu provozu vodních děl (od počátku 90. let) nebyla dosud nikdy provedena
dlouhodobá čerpací zkouška, jeŽ by ověřĺla skutečnou rnocnost zdľoje. jĺmacĺ moŽnosti
vrtů a kvalitu vr-rdr_ a dosud nebylo wcláno ani poŽádáno cl moŽnost nakládání s pitnou
vodou,

(iii) z vodnĺch děl není a nikdy dle všech dostupných infoľmací nebyla čerpána pitná voda,

(iv) péče a űdrżba vodních děl po dobu více neŻŻ5 let odjejich zpľovoznění byla zanedbávána
tak, že došlo k devastacijímacích vrtů do stavu, kdy jejich zhlavi je v několika případech
zasypané, znečištěné ěi umístěné ve zpevněných plochách' kde parkují automobily,
přičemŽ jde o stav, jenŽ v této lokalitě panuje jiŽ mnoho let,

(v) odborné hydrogeologícké posudky' vypracované nezávisle autorizovanými odbomíky pro
DPP i pro odvolatele se shodují v tom, Že vydatnost zdroje vody, jenž přitéká z oblasti
Smíchova a nezávisle na Vltavě pokývající území o velikosti 1,2 kmZ, je jen 5 l/s'
přičemŽ pokud dojde k většímu čerpání než je uvedených 5 lls, začiná se čerpat voda
získaná přítokem/průsaky z Vltavy,

(vi) neexistuje žádný oficiální strategický dokument, ze kterého by vyplynulo, že Se jedná o
potenciálně ýznamná díla anebo zdroj pro zásobování pitnou vodou, a to včetně:
a. Strategického plánu HMP,
b. výstupů komise pro plánovánĺ v oblasti vod - speciálně komise Dolní Vltava,
c' PRVK Hl. m. Prahy, kde se mj' vyjadřuje k otázce vodních zdrojů,
d. Geneľelu zásobování vodou Hl. m. Prahy,
e. Krizového plánu Hl. m. Pľahy, ..

(vii)

Zaűč,e\em vyjasněnĺskutečné situace a konfrontování autoľů Stanoviska se skuteěným stavem v dané
lokalitě se odvtrlatel na MľlMP RED obrátil dt'lpisem ze dne 5. února 20l9, jenŹ obsahoval nejen
shrnutí podstatných Zjištěných a ověřených skutečností, ale i Žádost o poskytnutí informací dle zákona
č' 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím' na nějž však v zákonné lhůtě neobdržel
odpověd'.

Příloha: - dopis Cltrl Smíchov ze dne 5.2.2019

Stanovisko je účelové, svévolné a diskriminačnĺ

odvolatel se důrazně ohrazuje proti /zv. Upozorněnĺ, jeŽ MHMP RED uvedl v předmětném
Stanovisku. Jde o následující tvrzení:

,,Za nezbytné považujeme v rozhodovacím procesu posuzování výše uvedené stavby a vyddní
souhlasného stanoviska z hlediska ochrany obyvalelstva jednoznačné vyjasnění problenlatilgl
vllsĺnicví sĺavby vodního díla."

o existenci potenciálnĺho vodního zdroje nemají dle našeho ověřenĺ Žádné informace ani
PVs, PVK, ĆHvĺu' Ceská geotogická sluŹba ani další instituce a spoleěnosti'

vI.
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Jedná se o iednoznačnÝ proiev excesivního. nezákonného a svévolného oostuou MHMP RED
v Íéto věci. Znovu lze poukiŁat na skutečnost, Źe ve věci tohoto Stanoviska se nejedná o ,,posuzování
výše uvedené stavby", ale o odstranění staveb. Navíc MHMP RED zde svévolnÝm a nanrosto
rásadním znůsoľrem rrřekračuie své nravomoci a kompetence.

Bez toho, Že by odvolatel znovu podrobně uváděl zjevné důvody daného excesu' je přesvědčen tom,
že se jedná pouze o nezákonný projev snahy ,,potrestat" a nezakonně zastrašovat odvolatele v reakci
na to, Že odvolatel v dobré víře otevřel celou otázku existence vodních děl, dlouholetého ignorování
jejich ochrany a ochrany nyní tvrzeného strategického vodního zdroje, jakoŽ i otázky vlastnictví
k těmto vodním dílům. V podrobnostech lze odkázat na přiloŽený dopis ze dne 5. února 20l9.

Je však třeba zdůraznit. že otázka vlastnictví stavbv vodniho díla ie pro oosouzení žádosti o
novolení odstľanění novrchoľých staveb nanrosĺo irelevantnĺ !!!

MHMP RED ani nevysvětluje, proě by měla b;ýt otázka vlastnictví staveb vodního díla rozhodná pro
povolení demolice staveb, u nichž není Žádného sporu, Že jejich vlastníkem je odvolatel.

Namísto toho, aby došlo k věcnému posouzení, zda mohou ohlášené demoliční práce ohrozit vodní
díla nacházející se v podzemí, a to převáŽně v hloubce mnolra metrů, dopouští se zde MHMP RED
naprostého překročení pravomocí i kompetencí za ričelem vyvinutĺ nezákonného tlaku na odvolatęle.

Předmětem tohoto řízení by mělo být pouze a výlučně tęchnické posouzení, zda mohou demoliční
práce skutečně vodní díla poškodit, coŽ však Stanovisko vůbec neřeší.

Jde navíc o zjsvný projev diskriminačního přísttrpu MHMP RED vůči odvolateli. Z podaného
odůvodnění totiŽ při pouŽití selského rozumu vyplývá, že pokud by MHMP RED vystupoval ke všem
subjektům nestranně a stejně, pak by neměly b;ýt povoleny Žádné stavební pľáce či demolice v celé
oblasti, pod níŽ se nachází vodní díla'

Ve skutečnosti však ve stejné lokalitě ve vzdálenosti několika metrů od budov, kteľé chce odstľanit
odvolatel, byl udělen souhlas s rekonstrukcí tramvajové trati na ulici NádraŽní, a to bez toho, Že by
dle odvolateliznámých informací MHMP RED brojil protipracím, jež.na rozdílod demolice ohlášené
odvolatelem, zahrnujĺ i rozsáhlé zásahy do uličního svršku a hloubky dané ulice.

Jen pro odstranění pochybností, odvolatel tímto nebrojí proti skutečnosti, že byla rekonstrukce
tramvajové trati a uličního svršku povolena, naopak mt!zato,żetak bylo učiněno po právu. Pouze
očekává a domáhá se toho, aby bylo identicky postupováno ve vztahu k jím ohlášené demolici.

ZaujaĘ, diskľiminační a svévolný postup MHMP RED v tomto řízení i obecněji ve všech
kľocích směřujících proti Odvolateli představuje svým rozsahem a intenzitou nezákonný a
nespľávný rĺřední postup' jenž Odvolateli způsobuje zásadní milionové škody co do zmařených
nákladů, prodlení na straně dotčených úřadů i nezákonného omezenĺ výkonu vlastnĺckých práv.

V rámci splnění své pľeventivní povinnosti předchĺŁet škodám odvolatel wzś,yá Správní orgán
a potažmo i IvlHIt{P RED ke zjednánĺ okamžité nápravy a zajištění souladu dalšího postupu
s právnÍmi předpisy upravujícími výkon veřejné správy. V opačném případě bude odvolatel
nucen se domáhat náhľady škody způsobené nesprávným úřednĺm postupem v souladu se
82ll99E Sb., v platném znění.
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vil.
Závěr

S odkazem na vše výše uvedené odvolatel požaduje, aby odvolací správní oľgán napadené Rozhodnutí
změnil tak, Že se Žádosti o odstraněnĺ staveb vyhovuje nebo aby napadené Rozhodnutí zrušil a vrátil
zpět Správnímu oľgánu.

Zároveň v souvislosti s tím, Že toto odvolání směřqje také proti obsahu zźtvazného Stanoviska,
odvolatel poŽaduje, aby odvolací spľávní orgán postupoval vsouladu sustanovením $l49 odst.4)
spR.

odvolatel żädá s ohledem na dosavadní posfup řízení i v navazujících řízeních, a to i ohledem na
zjevné excesivnĺ a pľotiprávní postup MHMP RED, o urychlené projednání a rozhodnutí v této věci.

CWI Smíchov s.r.o.

Ing. Radek Menšík, jednatel
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CWl Smíchov s.r.o.
se sĺdlem Aľcheologická! 2256l l
l 55 00 Pľaha 5
lČ:0384l626
zapsána do obch. rejstříku u Měst. soudu v Pľaze, oddil C, vložka 238597

Vážený pan
Ing. Rostislev Guth,
Magistľít hl.m'Praby
odboľ Kancelář ředitele Megistrátu
oddělenĺ krizového managementu

Nám. F.Kafky l
I l0 0l Praha I

Y Pĺazę,dne 5. únoľa 20lE

Yěc:

l) Vvilďřenĺ soolcčnosti CWl Smíchov s.r.o. ke kauze vodních dčl a voĺlniho zĺlroic v lokĺlitě
NĺĹdrĺřnĺ ulicc na nrežském Smĺchově a dosavadním tvľzením a úkonům oddělení
krizového manapementu MHMP. zeiména k:

a. nesouhlnsnému zńveznému stanovĹrku k odstrenění stłvbv č.i. MHMP
201546/2018 ze dne 10.12.2018

b. nesouhlnsnómu zńvrznĺ'Ĺmu stunovisku hľ stĺvbě Polvfunkčního rreálu Smĺchov
č.l. MHMP 2J805ľ2019 ze dne ł.l.20t9

2) Vviriĺlŕenĺ k nřiĺlravované celonrě'ltskv vi'znamné změně Z 2772100 (Jzemního ptĺinu
sidclniho rĺtvnľu hlavního městĺ Prahv

3) Žńđost o poskvtnutĺ inÍormecí ĺtle zákona č. 10611999 Sb.. o svobodném ořÍstupu
k informacím

Kěj MHMP 20|2546ĺ2018
MHMP 23805/2019

Ke sp.zn. S-MHMP 189612212018
S-MHMP r9873r9/2018

Yáżený pane inŽenýre,

obracím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov s.ľ.o., se sídlem Archeologická2256ll.,l55 00
Praha 5 - Stodůlky, ĺČo: o:gąto26, vsouvislosti sproblematikou vodních děl nacházejicich se na

našich pozemcích na pražském Smíchově, přičemž tato záležitost je u oddělení krizového managementu
vedena pod č j. MHMP 20[25462018, kdy dne l0. prosince 20l E bylo vydáno nesouhlasné stanovisko
s demolici areálu lDS na pozemcích vlastněných naší společnostĺ(,,Stanovisko l"). Následně oddělení
krizového managementu vydalo dne 4. ledna 2019 zÁvazné nesouhlasné stanovisko ke stavbě
Polyfunkčnĺho centra Smichov pod čj. MHMP 23805/20l9 (,,Stanovisko 2").



CWI Smíchov s.r.o.

Vviĺirlřenĺ k oběmĺ Stanoviskúm

S obsahem obou Stanovisek nesouhlasímę z níEe uvedených důvodů. Zároveń však s ohledem na
skutečnost, Že jde o případ dalšĺho šíření nepravdivých informací šífuných či pocházejících z oddělení
krizového managementu MHMP, jsme nuceni se k tomuto vyjádřit, uvést některé skutečnosti na pravou
míru a áľoveň vyuŽĺt svého práva svobodného přístupu k infoľmacím.

Takřka přesně před ľokem, v prosinoi 20l7 jsme měli k dispozici souhlasná vyjádření všech odbomých
rlrtvaľů Magistľátu k udělenívýjimky ze stavební uzźlvéry ohledně našich pozemků v Nádraźní ulici na

praŽském Smíchově a v dobré víře jsme otevřeně pokračovali v jednáních jak s MHMP, tak s DPP a s
Městskou částí Praha 5.

Zásadni aĺĺat v celé situaci' alespoň dle našich informací, nastal na jednání svolaném Vašim odborem
krizového řĺzení MHMP, jeE se konalo dne l7. |2.2017' Natoĺnto jednání poprvé přišel pan BaľtlĹk
z RED MHMP poprvé s nápadem, Že by vodní díla (gravitaění přivaděč a jímacívĘ) mohla být vyuźita
v rámci hlcrlĺni stľrtcpickÝch vodnĺch zdroiů nitné vodv. nezávislÝch na vodě z Vltavv.

Tohoto jednání se zúčastnili i pánové Ing' Kysilko z DPP a Ing. Jakoubek, přičemž prvnĺ jmenovaný

byt dle našich infoľmací odpovědný mj. za péěi a údrżbu vodních děl na našich pozemcích a druhý
jmenovaný byl najat DPP jako ,,znalec" pľoblematiky vodnich děl a zdrojů. Naše společnost nebyla na
toto jednání přizvána, přestože se jí jako vlastníka pozemků a na nich a pod nimi umistěných vodních
děl bytostně doýká.

Na tomto jednánĺ zazněla poprvé tvrzenío tom, Že vodní díta představují potenciálně strategický vodní
zdroj pitné vody pro polovinu Prahy, s mocností 50 l/s, neávislý na vodě z Vltavy apod.

Jsme přesvědčeni o tom, że ve skuteónosti se jednalo o snahu těchto osob zakrýta pokľyt námi odhalený
stav,
byla n iĺou dlouhoĺlobě ncchrńntlnĺ ber i.ĺkÝchkoliv ochľłnnÝcb oĺlsem. nachńzeiĺ se v ĺlełolńtninl
strvu n bvln iiź. v 90. letech snolu s oołľmkľ. na nichž. isĺlu vĺlrlnĺ dĺlg (nřc'devším iímrcĺ vnY)
umístěna. vweĺltnu z DPP na ieho dcefinou snolečnost - II)S Pľahg a.s.

V pŕĺmém důsledku této aktiviry Vašeho odboru nastal stav, Ldy se ouvoĺJrrě výstlstnč odlronrć n

administľativníotázky týkajĹcísc (i) zaiištěnípeče aochľany:odnĺch déla pŕĺpadn .
( ii) moźnosti. oĺnezení ĺ ptĺllnĺtrgL v_Ýstavb.v nĺ naŚich Íxlzenlcíclr vlctné zruśc[í stavební uzńv_É'ry ą1!!D
ntożlrého t}użití pŕir'nrlćĺ..c jnLo vodrrílrtl łdrtłjc. stal! nlísĺo tolto pŕcdlnčtenl politiLařr'rlí ĺ
dezinformačnĺch snah.

oproti tvrzením účastnĺkrj jednání ze dne 11.l2.20l'l a zopakovaným nasledně ina jednánídne 2'5,
2018, je ve skutečnosti yrxlni ĺlilo v sĺltlćasntlstt_::ulľ-
tcchntlltl8ickćlrtl ch lazcll í nlętľa s d louhulobýt!-Y}uä!ĺľn_esB2-ys.

Tvaení o tom, że jde potenciálně o strategický zdroj pitné vody pro až ó00.000 obyvatel, ncmń dosuĺl
žárlnou onoru v inkÝchkoliv ľkutcčni'ch a ovčřcnÝch [aktech.

Hydrogeologické posudky vytvořené skutečnýmiI odborniky z oblasti hydrogeologie a vodních zdrojů
jak pro DPP, tak pro naši společnost, sc jednoznrčně shoduií v tom' że vydatnost zdroje vody' jenž
přitéká z oblasti Smíchovs a nezávisle na Vltavě pokrývajĺcí územĺ o velikosti l,2,km2je jen 5 ľs'
přičemž pokud dojde k většímu čerpání než ie uvedených 5 Us, začĺná se čerpat vode získaná
přítokem/pľůsrky z Vltavy. Předmětné posudky jsme již poskytli MHMP a v případě Vašeho zájmu
jsme připraveni je poskynout i Vašemu oddčlení, pokud je dosud nemáte k dispozici, což však

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

I lng. Jakoubek totiŽ nenĺ zna|cem ani kvalifikovaným odbomíkem na hydrogeologii ďnebo vodnĺ zdroje'
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V odůvodnění obou Stanovisek doslovně v odůvodnění uvádíte:

,,Voblasti dotčené stavbou se nuchú:Í slnbcl civilní oc'hruly podle $ 7 odst.2 písm. i) zĺtkona č.

239/2000 Sb., o integrovaném záchrannéil systénu a o znlěně někteých zókonťl, ve znění pozdějších
předpisů, evidovand podle $ 15 odst. 2 pĺsm. g) téhož zákoną, ochranný syslém metra, resp. jeho
neoddělitelná součdsL a to jímací vrty a graviĺační pŕivaděč zásobující vodou technické centľum
ochranného systému metľa, oďkuĺl jĺ, l!79fu-11ł'2jl2l'ul'l: ĺti.strihwlvculĺi ľľo ukrÍ'ĺ'ĺĺltł oh.ĺ'ląĺelsn'ĺl ĺ' tontt)
svstćnu. Z hĺccli:skĺt ohicnu luklo :iskúl,unéful nnoż.ĺłl'í pilné vłxLl' łe jełnĺi łl utinłoŕúúď ĺ-l':'rtnlłĽ
zdroj ną úzení ht. m. Pľahł a v nŕbadě krilíckćho ned?statku pitnć vody o velmi významný náhradnÍ
ł,Irĺi prĺł ohł'łulĺllc hL nł. Pruhv. Vzhledenl k tomu, że do dnešního dne nebylo stanoveno ochranné
pđsno I' stupně (j[mací. pásmo), ani IL slupně (ochranné jímací pásmo), nelze vydat se stavhou zavazné
souhlą.sné stanovisko bez vyloučení hrozby kontaminace vodního zdroje, jeho nenĺhratného poškození
nebo znečištění jednotlivých prvků vodního zdroje."

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

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

(i) zit cclou dobu ncbyla ze stran)' źĺidntihĺl z- oĺJpĺxr'tdrlých subicktri iniciovrina ochľnnĺ
vodniclt dr'1!'gglłŁ!o-'/9d'rrü111-J.c[pj!, formou stanovęní ochranných pásem, přestože
existujejiž téměř 30 let, návrh na stanovęní ochranných pásem byl podán až v roce 20 l 8 a
tojak ze strany DPP, tak ze strany naší společnosti'

(ii) za celou dobu pľovozu vodnĺch děl (od počátku 90. let) nebyla dosud nikdy provedena
dlouhodobá ěeľpací zkouška, jež by tllćŕilil skrlteěnorl nrncntlst zdrtúe. jirrrĺcĺ mtrŽlllsti l'r-1.!]

a kr.alitu vrxlv,

(iii) argumentace o utajenĺ předmětných vodních dělje účelová a nepravdivá, o čemž svěděí
nejen úřední rozhodnutí o kolaudaci a povolení nakládání s vodami vydaná vlastnĺkovi -
IDS Praha a.s. v běŽném ręŹimu, ale i mj. dokument naanný ,, ZTC 3 "ĺíłnacĺ vrty -

Posouzení možností q stanovení podłnínek pro pŕípadnou stąvbu ądministrątivnĺho cerltrď'
od společnosti METROPROJEKT Praha a.s. z června 2007 (!)' jehoŽ spoluautortm byl i
ĺng. Jakoubek a jenž mj. dospěl k závěru, že na pozemcích je výstavba moŽná2. Stav
vodních děl se od roku 2007 změniljen v tom, Že byla po další desetiletí zanedbávána jejich
ridržba, avšak nebyly pľováděny Žádné konstľuköní 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 prováděné pasportizace na povľch ústicích jímacích vrtů,

(v) péče a údrŽba vodnich děl po dobu více než 25 let odjejich zprovoznění byla zanedbávána
tak, že došlo devastaci jímacích vĺtů do stavu,jenŽ dokládá fotodokumentace přiloŽená
k tomuto podání,

(vi) pokud pan Jakoubek uvádí, Že ,,vydatnost vrtů je 50 l/s a voda ve vrtech nenĺ závislá na
Vltavě", jak na tyto údaje přišel? odborné hydrogeologické posudky, vypracované
autorizovanýmiodborníky jak pľo DPP, tak pľo naši společnost, se vzácně shodují vtom,

2 Posouzení je zakončeno nálezem: ,,I/ýstcłvba administrativnÍho objektu v ŕešeném úzení je nožná při
respektovánÍ podłnínek v ochranných pásmech vodnĺho zdroje. V ochranném pósmu 2. stupně se nesmi provádět

ýstavba s hluboĘni plośnýni záklaĄl:asahujicini do jínlacĺ terasy. Vyużiti tizemi v ochranném pásmu l. stupně
je noźné pŕi dodrženi popsaných podmĺnek."
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Že vydatnost zdľoje vody, jenŽ přitéká z oblasti Smĺchova a nezávisle na Vltavě pokývající
území o velikosti l,2 kmZ, je jen 5 ľs' přičemž pokud dojde k většímu čerpání neŹ je
uvedených 5 l/s, začíná se čerpat voda získlná přĺtokem/průsaky z vltevy'

(vii) opakovaná tvrzení pánů Bartáka a Jakoubka o tom, Že účelem a smyslem stavební uzávěry
v místě je ochľana vodního zdľoje, jsou jednoznačně úěelová a nepravdivá, důvody pro
stavební uzávěrujsou identické pro všechna tzv' velká rozvojová území Prahy a vyplývaji
výlučně z pražských právních předpisů a s ,,vodním zdľojem" jakkoliv nesouvisĺ. Uvedené
naprosto jednoznačně dokládá i aktuálně zveřejněný návrh Změny vp zll2loo, jenŽ o
nutnosti ochrany vodního zdĘe ěi vodnĺch děl vůbec nehovoŕí a nepočíŁĺ s nimi.

(viii) neexistuje žádný oficiální strategický dokument, ze kterého by vyplynulo, Že se jedná o
potenciálně ýznamná díla anebo zdroj pro zásobovánĺ pĺtnou vodou, a to včetně:
a, Stľategického plánu HMP,
b. výstupů komise pro plánování v oblasti vod - speciálně komise Dolní Vltava,
c. PRVK Hl. m. Prahy, kde se mj. vyjadřuje kotázce vodních zdrojů,
d. Generelu zásobování vodou Hl, m. Prahy,
e. Krizového plánu Hl. m. Prahy,

(ix) o existenci potenciálního vodnĺho zdroje nemají dle našeho ověření žádné informace ani
PVs, PVK, ČHpĺÚ, leská geologická služba ani další instituce a společnosti.

Jsme bohuŽel přesvědčenio tom, Že dlouhodobé šíření účelových a nepravdir"ých wľzenĺ sleduje jiný
účel, a to zakrytí dlouhodobého ignorování stavu samotných vodních děl a péče o ně,jakoŽ i ręakci na
poukázání na skutečnost, že pozemky spolu s vodními dĺly byly v 90. letech vyvedeny z DPP bez toho,
aby na tuto skutęěnost někdo upozornil či adekváĺně ľeagoval alespoň co dojejich zákonné ochrany a
zabezpećeni péče o ně. Na ákladě nespľávných tvrzení šířených pány Kysilkem, Jakoubkem a
Baľtákem se následně stalo celé téma předmětem politických bojĺi v předvolebnĺm 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. Kolĺnské. Bohužel však bez toho, že by paralelně iniciovali ověření
problematiky skuteěnými a kompetentnĺmi znalci a odborníĘ nł danou oblast.

Nrłš projekt ýstavby Polyfunkčního centÍa Smĺchov od počátku počítá s omezeními a podmínkami
výstavby vyplývajícími z nutnosti ochrany vodního zdroje, věetně podmínek pro rnýstavbu v [['
ochranném pásmu vodního zdľoje. CWl Smíchov sama podala návrh na stanovęní ochranných pásem
vodního zdroje na podzim 2018 a sĘně üak uěinil i DPP. Pro věg 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 rozsahu a podmínek ochrany v rámci obou ochranných
piĺsem.

Přinľrvovaná celoměstsky r^úznnnrnĺ změna Z 2772100 iĺztnlnĺho nláĺu rirlclního útvrru
hlnvniho möstu Prahv n nřĺstuĺl otlboru krizovóho managcmcntu M}IMP k ní doklńdń
ĺliskriminačni a gelcktivnĺ nř{stun odděleni krirového managemenlu viiči cwl Smichov

Na úřední desce MHMP byla dne 25' ledna 20l9 zveřejněna veřejná vyhláŠku - oznámení o
zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z2772100 Uzemního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy' Předmětem této navľhované změny je stabilizace území na
praŽském Smíchově, včetně pozemků vlastněných naší společností' Změna, pokud bude
schválena v současném zněnĺ, povede ke zrušení stavební uzávěry a k umoŽnění výstavby
v aľeálu smíchovského přístavu' kde dosud dle stávajícího územního plánu nelze stavět'
Z hydrogeologických posudků vytvořenýchjak pro naši společnost, tak pro DPP, shodně
vyplývá, že vodní zdĄ je v případě jeho zvýšeného uŽití napájen vodou z řeky prochŁející
přes štěrkové podloží. Navíc se jedná o území, jeŽ opět shodně dle všech hydrogeologických
posudků, spadá do navľhovaného II' ocfuanného pásma předmětného vodního zdroje'
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Po prostudování kompletnĺ dokumentace ke zméně Z27?2100 jsme se značným překvapením zjistili' że
oddělení krizového řízení dosud během projednávání této změny, jež započalo již v čeľvnu 2012,
neuplatnilo v několika již proběhlých fázích projednávání jakékoliv připomínky k wrzené nutnosti
zaj iśtění ochrany,,strategického" vodn ího zdľoje'

Ze zveřejněného přehledu podaných námitek a připomĺnek naopak vyplývá (str. l7 z586), te MHMP
odboľ RED - oddělení krizového managementu neměl k návrhu změny vůbec žádných připominek. Jde
přitom o změnu zásadně měnící poměry v lokalitě, kde se vodnĺ dĺla a vodní zdľoj nachází, coŹ ve
výsledku znamená, źetato navrhovaná nábřeŹnívýstavba na samém okrajivltavského břehu müŽe velmi
výĺazné negativně tento vodní zdroj ovlivnit, nemluvě o tom, Źe tato navrhovaná aněna s uvaŽovanými
]8.0oo m2 HPP v dané lokalitě velmi qýrazně ruší, přerušuje, Územní systém ekologický stabiliry, kteý
byl uvaŽován v původně presentované změně Zz772ĺ00, tak jak byla představena na veřejném
projednání v lednu 2017 a který ve svém důsledku umožňoval výsadbu několika stovek kusů vzrostlé
zeleně.

Ve světle těchto zaľážeiícĺch skutečností isme nucenĺ znovu uvést závažnou obavu
z ďiskriminuiícĺho' ľelektivniho a gvévolného ořĺstunu Vámi veĺlcného ůfudu vůči nlši
soolcčnosti. nebot'v nrrlběhu cctóho roku 20l8 n během icdnáni s MHľ!P. DPP i Městgkou ěństĺ
Praha 5 isme bvli nŤ{mo i nenřimo kon[rontovĺini s deklrrrovĺnou notřebou zaiistit ochranu
vodniho zdroie. łvĺek iĺk sc nvni ukazuie. orqńnv. kteľé maií tuto ochrunu ve syých
lfomnetcncích. na ĺuto otázku zcela rczignovglľ. u to neien nři přinravě této nředkládĺné rnlěnv
TJP.

ochrana zdroje nebyla jakkolĺv řešena po dobu déle neŽ 25 let jeho existence a byla to aŽ CWl Smíchov,
která tuto otŁku otevřela azaćala řešit' Nelze se ubránit dojmu, Že s výjimkou poškozovánípráv CWl
Smĺchov v ręakci na odkrytí celého problému a vydávání negativních Stanovisek k našim žádostem bez
věcného odůvodnění, odbor krizového řízenĺ ve všech ostatních oblastech na skutečnou ochranu vodních
děl i zdľoje dlouhodobě azcela ĺezignoval'

odboľ kĺizového řízení MHMP opakovaně prohlásil, Že je mu situace v mĺstě dobře známa a je o
existenci vodních děl i vodního zdľoje od poěátku informován' Přesto nevznesl Žádné připomĺnky
v tomto směľu ani při předchozírn veŕejllém projednávánív lednu Ż0l7 a zjevně ani při přípravě této
nové verze Zmény'

Pro Vaši informaci znovu uvádím, že naše společnost je nadále připravena, v souladu s oficiální
nabídkou učiněnou městu jiŹ vsrpnu 20l8 a znovu diskutovanou počátkem roku 20l9 svrcholnými
představiteliPrahy, uzavřít dohodu' na jejímž základě ve výsledku bezplatně město čiDPP nabude část
našich pozemků v rozsahu l. ochranného pásma a tím i na nich umístěná vodní díla' avšak očekávánrc
od všech subiektri r oĺtborri llllllVtl' nosluu v rámci zrikonnÝch mezĺ. na záklłdě obiektivnich a.

oĺlborně ověřenÝch ĺłktů ł ľe snrre ł;elrlu zlileźitost vvŕešit smirnou cestou.

Hlavní město Praha má nepochybně řadu možnostíjak zj istit 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). Zapojeni odbornĺků na
oblast hydrogeologie a pitné vody by mohlo a mělo přinést skutečné objektivnÍ zhodnocení situace.
Posouzenĺ, zda vodnídĺla mohou být vyuŽita jako zdroj pitné vody dle potřeb Prahy, je přitom otázkou
výsostně odbornou. Jsme připraveni poskytnout městu i Vašemu oddělení součinnost potřebnou

k odpovědnému posouzenĺ moŽného vzniku a následného vyuŽití zdroje pitné vody, včetně zabezpečení
jeho ochrany. !fuyiE_cxistujc zjcvnĺi shĺrĺlĺ meziodborník! rrhlcdnč nututiho rozsalru a způsobu ochran}
vtldnícl] ĺlél i potcnciĺrlulb_uxh-r]ru zĺlr,.Ĺt'-lhi pr(Úct( jg nilv Ĺl-ĺľIľulł
póluilzcť lĺ' bczvýltrnd l|cĺrcspckttlval.

žáaost o poskytnutí informací dle zákona č. 10ó/1999 sb.
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Za účelem vyjasněnĺ situace a stanoviska Vašeho oddělení a ve snaze vytvoŕit půdorys objektivních
informaci a údajů, na jehož zźkladě by bylo moŽné celou věc koľektně a odpovědně řešit Vás zároveň
tĺmto žádÁme o poskytnutí následujících informacĺ:

(ĺ) Zdaakdy byla provedena adekvátnĺ čerpací zkouška vodního zdroje?
(ii) Jaké byly ýsledky kontroly kvality čerpané vody?
(iii) Zda existuje pasportizovaná dokumentace vodních děl?
(iv) Zda existuje studie pľoveditelnosti vyutitĺ vody z tohoto zdroje pro účely zásobování

obyvatelstva?
(v) Zda bylo ověřeno, zda se jedná o vodní zdroj nezávislý na vodě z Vltavy?
(vi) Kdo měl na starosti ochranu a péči o vodní díla od doby jeho zprovoznění?

Tyto otázky považujte za ädost o posĘtnutí informací dle zákona ě. 10ó/1999 Sb. e odpověď
zašlete na łdľesu sídla CWl Smíchov s.r.o, Arcbeologĺclĺĺ 22śll, ĺ55 00 Praha 5'

S pozdravem,

ĺng. Radek Menšík, jednatelCWl Smíchov s'r.o.

Na vědomĺ:

Vážený pan MIJDr' Zdeněk Hřib' primátor
Vážená paní JIIDr. Hana Korđová Meľvenová
Vóžený pen doc. lng. arch. Petr HlaváěeĘ l. náměstek primátora

Megistrát Ll.m. Prĺhy
Nám. F. Kafky l
1 l0 0l Praha I

Vářłný pen RNDľ. Daniet Mlzur, Ph.D.' staľoste Mč Prahr 5

Městskí čísÚ Preba 5
Štefánikova l3
l5022 Pĺaha 5
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