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Vážený pan
doc. Ing. aľch. Petľ HlaváčeĘ I. náměstek pľimátora
Magistľát hl. m. Pľahy
Náľn F.KaÍky 1

110 0l Praha 1

Y Praze, dne 20. května 2019

Yźňený pane náměstku,

obracím se na Vás jménem společnosti CWI SmíchoY s.ľ.o.' se sídlem Archeologická2256lI,155 00

Pľaha 5 - Stodůlky,lČo: o:głt 626,v souvislosti s naší předchozí komunik'aci apředevším za účelem

následujícího vyjádření ve věci naší podané žádosti o udělení výjimĘv ze stavební uzávěry.

Společnost CWI Smíchov se podánímzę dne 27. června 20L7, doručeným Magistrátu - odboru

úżemního rozvoje, připojila k žádosti o udělení vyjimky ze stavební uzź.ľěry podané dne 20. října

2016 Městskou části Prańa 5. Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost se k původní

žádosti připojil podaním zę dĺe24.Ledna20l7.

S ohledem na informace zveřejněné v tisku a pro odstranění jaĘchkoliv pochybností tímto

potwzujeme , Že ĺadźl\e trváme na podané žádosti na udělení \đjimky ze stavební vzéxěry v celém

iozsahu. Neučinili jsme žádný úkoń, kteý by směřoval k jejímu zpéNzetĹ S odkazem na předchozí

komunikaci zároveň, zĺrow poukazujeme na skutečnost, že samotná stavební luźxéľajiž měla být

v celém rozsahu zrušena.

Pro přehleđnost a úplnostzfuoveírĺźeznovlstručně shľnujeme skutkoý i právní stav.

CWI Smíchov je vlastníkem pozemků paľc. č. 659/1, 65912,659/3, 66011, 66012,66t, 662ĺI, 662/2,

66213,66214,664,66813,66814,66815,669lĺ,66912,66913,66914, vše v katasfrálním území Smíchov,

obec Pľaha, zapsaných v katastľu nemovitostí vedeném Katastľálním úřadem pro hlavní město Prahu'

katastľální praôoviśte Pľaha, na LV č. I4I99 (đále jen ,,PozemĘ"), které nabyl na zźkJadě kupní

smlouvy 
"đ 

dn 7. Íijna 2015 vzaiÍené s předchozím vlastníkem - společností IDs Praha a.s.' se

sídlem se sídlem Na 
-Moľáni 

360/3, 128 0đ Praha 2 - Nové Město, lČo: oot 94260. PozemĘ se
nachźnejipod stavební uzávěľou, vyhlášenou Pľahou dnę 26. Íijna 1999 obecně ztxaznoll vyhláškou č.

33l1g99 su. ľlt. m. Prahy, ve znění vyhlášĘ č.2Żl2o0Ż Sb. hl. m. Prahy pod názvem,,Nařízení hl. m.

Prahy, kte.ym se měni vyhláška ě. 33ll999 sb. hl. m. Prahy o stavební uávěře ve velĘch

'o"uóiorny.ń 
územích hlavního města PľaĘ, vę zĺěni pozdějších předpisů". Stavební uzźyěra ve

vztahu k Pozemkům nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2002.

CWI Smíchov zpracoval projektovou studii projektu Polyfunkčního centra Smíchov, včetně

návazností na plán rozšířeni télęsa Nádľažní ulice a ztĺrovęí zahźĺjil, jeđnání se všemi dotčenými

institucemi a suu;eLty za účelem podpory žádosti o udělení'\.jjimky ze stavební uzćxěry.

Po více než dvouleté snaze a zapojeĺllřady vlastních i externích odborníků byla na podzim roku 2017

shromážděna potřebná vyjádřen? všech dotčených orgánů a v rámci Magistrátu hlavního města Prahy

byl připraverr k projeđnání v Radě hlavního města Prahy náwh na povolení vyjimky ze stavební
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llzźlvěry vztahující se mj. i k Pozęmkům CWI Smíchov a ji zpracovanému projekľu Polyfunkčního
centra Smíchov.

CWI Smíchov v ľámci projedĺľávání stanovisek dotčených orgánů ziska| souhlasná vyjádření všech
dotěených oľgánů a z odboľného a administrativního pohledu tak byly splněny všechny podmínĘ pro

udělení Újimky ze stavební uzźxěty, což dokládají:

(Đ vyjádření odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (,,MHMP') čj.
MHMP 187039012017 zę dĺe 29.I1.20t7,

(ii) vyjádření odboru strategichých investic MHMP čj. MHMP 176604212017 zę dne

8.tr.2017,
(iiĐ vyjádření Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy č,j. I2835lI7 ze dne

22.LI.20I7 odkazující tal<téŽ, na vyjádření téhož institufu ze dne20.ll.20l7,

přičemž všechna stanoviska dotčených orgánů vyjádřila souhlas s udělením vyjimky ze stavební

vźnéry.

Je třeba zdttazĺllt, že souhlasná vyjádření odboľných útvarů hl. města Pľahy poťvrdila, že pro další
existenci stavební vźxěry nejsou žádné relevantní důvody. obecně pak ve vztahu k celé stavební

uzávěře je prokazatelné, źe i tato měla být v plném rozsahu zrušena, jak judikoval Nejvyšší správní
soudu již vrozhodnutí 4 Ao 8120lI-69 ze dĺe 2l. únoľa 2012,neboť se má jednat jen o dočasné

opatření (a trvá již 17 tet) a Praha ďouhodobě zcela ľezigĺovala na naplnění účelu uzávěry, jímž mělo
být ýlučně poŤueni detailní űzęmné plánovací dokumentace.

Rada hlavního města Prahy ztrovęřl ve vztahu ke stejnému velkému rozvojovému izemi Smíchov-jih
ľozhodla na svém jednání:

(a) dne 17. ledna 2017 pod bodem 6 o udělení vyjiľnky ztotožné stavební vź.ľěry ptozäměr
,,Zlaý lihovať',

(b) dne 30. ledna 2018 pod bodem 7 o udělení \.ýjimky ztotożĺé stavební uzźxěry pro zźlměr

,,Smíchov Business Park _ DUR".

CWI Smíchov v této souvislosti zdtrazřvje, že stejně jako v případě jeho Pozemků byla v případech

konkuľeněních realitních pľojektů k dispozici souhlasná vyjádření totožných orgánů hlavního města

Prahy. Je třeba zdttaznit, źe zvěcného a odborného pohledu byla situace ohledně všech tří možných

ýjimek identiclĺá.

Nově a poýce účelově používaný argument o nutnosti nejprve vyřešit ochranu,,náhle" objeveného

vodního zdroje pod PozemĘ a související účelové a nepravdivé tvrzenl o funkci stavební uzź.ľěry
jako de facto ochľany vodního zdroje nejsou pľavdivé. CWI Smíchov s vynaloženlm ýznamných
nákladů a dleprozatímní dohody s městem učinila maximum možného k tomu, abybyl vodní zdroj (ať

užje zdrojem pitné vody či nikoliv) chráněn a připravovaný projekt byl ověřen odborníĘ z pohledu

ochrany vodního zdroje.

V situaci, kdy dlouhodobě čęlíme až'nezŕlkonrlým obstľukcím a dlouhodobé nečinnosti ze stľany města

ajeho odboru pod pláštíkemúdajně a akutně nutného zajištění ochľany vodního zdroje, byla na úřední

děsce MHMP dne25' ledna 2019 zveřejněna veřejná vyhlášku _ oznämenĺ o zabź|eruÍizeĺi o vydaní
celoměstsĘ ýznamné změny Z2772loo Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Pokud by došio kpĘetí této změny, došlo by kzániku stavební vzź*éty. Navržená změna však

existenci vodního zdroje zcela ignorova|a, rczignovala na jeho ochranu a jejím zjevným účelem bylo
umožnění nové výstavby na břehu Vltavy oproti stávajícímu územnímu plánu. Dle odboľných

posouzení by však tato ýstavba mohla vést k nevratlrému a zásadnímu poškození vodního zdroje,

napájeného mj. i vodou zteĘ.
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S odkazem na vše výše uvedęné CWI Smíchov oznamuie Vaším nľostřednicĺvím Radě hlavního
města Pľahv. že na žádosti o udělení výiimkv ze stavební uzávěľv nadále v nlném ľozsahu trvá a
žádá Radu. abv bvlo bez zbvtečného dokladu přĺiato ľozhodnutí Radv schvaluiící udělení
požadované rrýiĺmkv.

závěľem pak upozorňujeme na skutečnost. že Radajedná vdané věci vrámci přenesené správní
působnosti aje povjnna respektovat a dodržovat zákonná pravidla a lhůty. Dlquhotrvající nečinnost na

straně města vdané věci zakládĺí jednoznačný protipľávní stav. vjehož důsledku vznikaií CWI
rozsáhlé majetkové škody.

S pozdravem,

Ing. RadekMenšíĘ jednatel CWI Smíchov s.ľ.o.


