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Vážený pan
doc. Ing. arch. Petľ Hlaváček, I. náměstek primátoľa
Magistrát hl. m. Prahy
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I l0 0l Praha I
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Věc: Vviádření společnosti CWI Smíchov s.r.o. ohledně návľhu wřešení ochľanv vodního zdľoie

v lokalitě Nádľažníulice na nľąřclrám

SmínhnvĚ

YáŹený pane náměstku'
obracím se na Vás Znovu jménem společnosti CWI Smíchov s.r.o.' se sídlem Aľcheologická225611,
l55 00 Praha 5 _ Stodůlky, ICo: 038416Ż6, vsouvislosti snašípředchozí komunikací ve věci
zajištěníadekvátní ochrany vodního zdľoje.

CWI Smíchov od počátku bere ochľanu vodního zdroje i vodních děl velmi vážně. Právě naše snaha
připravit a postavit náš projekt Polyfunkěního centra Smíchov způsobem, jenž by plně zajistil

adekvátní ochľanu vodního zdroje, byla prvotní příčinou otevření celé kaury. Jak potvrzuje několik již
předaných expertních hydrogeologických posudků, náš projekt je v tomto ohledu zcela bezpeč,ný a
navrżený tak, aby negativním vlivům na vodní zdroj nedošlo'

Dalšípodstatnou oblastí ochrany vodního zdroje je stanovení jeho ochranných pásem. V současnosti
jsou u vodoprávního úřądu MHMP vędena dvě řízenío stanovení ochranných pásem, jedno zahź|ené
z popudu a na návrh DPP a druhé zahájené na náš návrh.

V současnosti na

zák|adě našeho odvolání Ministeľstvo Životního pľostředí jako ústřední správní orgán

dne 6. května Ż019 rozhodlo, že pŕevzeÍía postoupení véci z Městské části Prahy 5 na vodoprávní
úřad MHMP bylo provedeno V rozporu se zákonem a přikázal tak, aby ŕízeníbylo dále vedeno na
úřadu Městské části Praha 5' souěasně MŻP rozhodlo o tom, že přerušení ŕízeníbylo nezákonné.
obdobný postup správního orgánu shledalo Ministeľstvo nezákonným v obou řízeních, jak o návrhu
DPP, tak o návrhu CWI Smíchov'

Po pečlivémzváŽení celé situace ohledně nutnosti stanovení ochranných pásem vodního zdrojejsme
prostřednictvím našeho právního zástupce dne Ż3.5.2019 podali vyjádření
k vodoprávnímu úřadu, jehož podstatou je následující návrh:

se ľozhodli a
(i)

CWI Smíchov požádalo o postavení vedlejšího účastníkavŕizení o návrhu DPP, s tím,że
pokud se CWI Smíchov stane vedlejším účastníkem'vezme zpět svůj vlastní návrh na
stanovení ochranných pásem,

ii)

vodopľávní úřad by nadále projednával pouze návľh podaný DPP s tím, Že by v ľámci
ŕízenízoh|ednil požadavek DPP na zachování stávajícího vjezdu k objektům, v ostatních
ohledech existuje mezi oběma návrhy shoda'

(iii)

zároveřljsme vyjádřili svou připravenost udělit souhlas se zřízenímochranných pásem na
našich pozemcích ihned poté, co bude zľušena stavební uzávěra či udělena výjimka za

(

CWI Smíchov s.ľ.o.
stavební uzávéry, přičemžpovažujeme jiŽ za doloŽené a ověřené' Že náš projekt vodní
zdroj ani vodní díla neohrozí.
Uvedeným způsobem by byl odstraněn konflikt mezi oběma konkurenčními návľhy a vodopľávní úřad

by mohl bezodkladně konat. Za situace, kdy úřad nevyhověl návrhu CWI Smíchov ná vyhlášení
ochranných pásem z vlastní inciativy v souladu se zákonným zmocněním, jde o nejrychlejší
zmoŽných řešení.

Pro informaci v příloze předkládám podání ze dne Ż3.května2Ol9.

Pro úplnost pak dodávám, że toto řešení navrhujeme jako nejrychlejší moŽnou variantu zajištění
ochľany vodního zdroje, přičemžpro odstranění jakýchkoliv pochybností však zdűrazńuji, zě vyse
uvedené jakkoliv nemění náš postoj a doloŽené přesvěděení o tom, Že CWI Smíchov je vlastníkem
vodních děl nacházejících se na našich pozemcích. Tuto záležitost nadále navrhňjeme vyřešit
v intencích návrhu dvoustľanné dohody s Prahou, ježjsme pľezentovalina našem posledním jednání, a
dále specifikovali v navazujícípísemnékomunikaci.

Jsem přesvědčen, že výše učiněný návľh dokládá naši ochotu a připravenost učinit maximum pľo
smírnéa dohodové vyřešení celé situace.
S pozdravem,

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

l

příloha _ oodání CWI Smíchov ze dne 23.5.2019
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V Praze dne 23. května 2019

Nawhovatel:
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-
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Věc: Vyiádření společnosti CWI Smíchov s.r.o. v návaznostÍ na rozhodnutí MŽP a návrh dalšího
oostunu
Dvakrát
1

Příloha- plán zakreslení vjezdu k objektům PREFA

Plnđmoc ząložena ve spise

I.

Rekapitulace

A)

Stav řízení o náwhu CWI Smíchov na stanovení ochranných pásem

Společnost CWI Smíchov s'r.o. (dále jako ,,Navľhovatel") podala dne 5. prosince 2018 žádost o

stanovení ochranného pásma vodního zdroie pro jímacíobjeký gravitačního přivaděče pro ZTC 3
Radlice dle s 30 odst. 6) Vodního zákona (dále jako,,Návrh CWI").

-

Následně bylo Navrhovateli doručeno usnesení Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města

Prahy (dále jako ,,Spľávní orgán") č.i. MHMP 298sz6/2o79 ze dne 13. února 2019 (dále jako
,,Usnesení") , jímžbylo přerušeno řízení o podaném Návľhu CWI.

odvolání Navrhovatele proti předmětnému Usnesení ústřednísprávní oľgán _ Ministeľstvo
životníhopľostředí - rozhodnutím č.i. MzP/2019/sooĺ986 ze dne 6. kvěnra 2oL9 rozhodlo taĘ
K

že napadené Usnesení zrušilo a zároveň rozhodlo o tom, že Správním orgánem provedená atrakce

ÍízenízMěstské části Praha 5 byla pľovedena vrozporu se zákonem a za nezákonné prohlásilo i
samotné přerušení řízení'

Dalšířízení o Návrhu CWI na stanovení ochranných pásem vodního zdroje by proto mělo probíhat na
místně

i

věcně příslušnémsprávním úřadu, jímžje Městská čiást Praha 5, odbor ochrany životního

prostředí.

B)

Stav řízenío návľhu DPP na stanovení ochranných pásem

Společnost Dopravní podnik hlavního města Pľahy, akciová společnost (dále jako ,,DPP"J podala
dne 25. června 2018 obdobnou žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdľoie pro jímací

-z-

objekty gravitačního přivaděče pro ZTC 3

- Radlice dle

5 30 odst. 6) Vodního zákona (dále jako ,,Návrh

DPP").
Správní orgán dne 74.B. z07B vydal usnesení č.j. MHMP 125266/2018 ze dne 14. Srpna 2018 [dáIe
jako ,,Usnesení 201B") o převzetí věci nadřízeným orgánem.

K odvolání Navrhovatele proti předmětnému Usnesení 2018 ústřední správní orgán _ Ministeľstvo

životníhoprostředí - rozhodnutím č.j. MzP/z0L9/5o0/Io33 ze dne

3.

května 2o19 rozhodlo tak,

že napadené Usnesení 2018 zrušilo a zároveň rozhodlo o tom, že Správním orgánem provedená
atrakce věci z Městské části Praha 5 byla provedena v rozporu se zákonem.

Dalšířízení o Návrhu DPP na stanovení ochranných pásem vodního zdroje by proto mělo probíhat na
místně

i věcně příslušnémsprávním úřadu, jímźje Městská část Praha 5, odbor ochrany Žĺvotního

prostředí'

IT.

Vyiádření Navrhovatele a návrh postupu ve věci zaiištění efektivní ochrany vodního zdroje
Úvodem považuje Navrhovatel za zásadní zdůľaznit, ž'e nížeučiněnévyjádření není jaĘmkoliv
potvrzením údajných vlastnicĘch práv DPP kvodním dílůmna pozemcích Navrhovatele a nemá být
takto ani vykládáno. Navrhovatel je nadále přesvědčen' že je vlastníkem těchto vodních děl a odkazuĹe
v tomto na svá rozsáhlá předchozí vyjádření a označenéi předložené důkazy

vlastnicwí dokládající'

zároveň je však přesvědčen o tom. že existuje nížepopsaná zákonná cesta jak ochrany vodního zdroie
rychle đosáhnout.

Je bytostným zájmem Navrhovatele, aby mohl na sr4ých pozemcích stavět, a za

tímto účelemvynaložil

rozsáhlé úsilíi náklady k tomu, aby svého cíle dosáhl. Jak dokládají vyhotovené a městu předané
expeľtní hydrogeologické

posudĘ projekt Polyfunkčníhocentra

Smíchov je navržen taĘ aby nedošlo

k žádnému negativnímu vlivu na vodní zdroj' Navrhovatel od samého počátku vždy jednal tak. aby byl

vodní zdroj ochráněn' a to i v situaci. kdy zatím žádná ochranná pásma stanovena nejglu.

-3-

Po detailním zvážení stávající situace, včetně obou

ýše popsaných

správních tízení,a ve snaze dostát

Iegitimnímu požadavku na ochranu vodního zdroje a zároveň přispět k odblokování obou vzájemně
konkurujících řízení na stanovení ochľanných pásem uvádí Navrhovatel následující:

ti)

ochranných pásem přiznán statut a práva vedleišíhoúčastníkave smyslu t 27 odst' 2)

Správního řádu' neboť předmět řízenía definitivní stanovení ochranných pásem je pro něj
jako vlastníka přímo dotčených pozemlai naprosto zásadní;

[ii) Navrhovatel tímto potvrzuie svou připravenost vzít svůi Návľh CWI v plném ľozsahu zpět
v bodě (ĺ) uvedeným.

(iii) Navrhovatel dále uvádí' že ie následně připraven v

řízení o Návrhu DPP při splnění

zákonných podmínek udělit svůi souhlas se stanovením ochranných pásem vodního
zdroie na srných pozemcích za podmínky' že:

a.

bude zrušena stávající stavební uzávěra anebo bude Navrhovateli udělena r4ýjimka ze
stavební uzávéry umožňujícíi4ýstavbu Polyfunkčníhocentra Smíchov v soulaclu
V

b.

s

již

ľoce 2017 obdrž,enými stanovisĘ posuzujících oľgánů1, a zároveň

stávající Ńávrh DPP bude upraven vsouladu svlastními požadavky DPP na přerušení
ochranného pásma z důvodu zajištění příjezdu jednotek HZs a Vstup techniků z důvodu

kontľoly a případných oprav

k

VZT ýdechu

z

objektu metra (PREFAJ

a

zajištění

příjezdu k revizní šachtě gravitačníhopřivaděče (Š1)- přičemžse jedná o požadavĘ
DPP obsaženéve vyjádření DPP k dokumentaci DUR a návrhu na demolici stávajících
staveb probíhajícíu Městské části Praha 5 pod číslemjednacím z402o0/62/I9/Lina

pod číslemjednacím č'j. z40Z00/a2l'J'9/Lin' Pro úplnost dodáváme, že přerušení je
navrženo vmístě stávajícího vjezdu a vtomto prostoru je také umístěna kanalizační
stoka odvádějící splaškové vody ze dvou uklidňovacích jímek napojených na větrací
objekt PREFA. Požadovaná úprava je graficĘ znázorněna na přiloženém plánku.

1 vyiádření odboľu úzenrního ľozvoje Magistl'átu hlavnĺho měsla Prahy (,,MHMP! č.i. MHMP 1870390/Z0I7 ze dne29.L!'20L7, (2) vyjádření
odborustrategickýchinvesticMHMPč.i. MHMP1766042/2017zedne8.11.2017,(3]vyjádřeníInstitutuplánováníarozvojehlavníhoměsta
Prahy č.j. 1283s/I7zedne22.7I'2017,odkazu1ícínavyjádřenítéhožinstitutuzedneZ0.1!.Ż0I7včetně,,Aklualĺzacevy'jádřeníĆ.j.8978/18
k ýjimce ze stavební uzávěry pro zánrěr Revitalizace Nádľažní ulice a přilehlých prostoľ" ze dne 6. sľpna 20 18

-4-

Pľo úplnost Navrhovatel uvádí, ž.e výśeuvedený návrh vychází z ověřené téměř I00o/o shody mezi
Návľhem CWI a Návrhem DPP

s

tím, že jediným rozdílem je právě požadavek DPP na zajištění příjezdu,

jenž byl vůčĺNavrhovateli vznesen v rámci uvedených ŕízení.

III.

Závěr
Navrhovatel je přesvědčen, že qýše učiněný návrh představuje nejrychlejší a nejefektivnější cestu, jak
dosáhnout dlouho absentující ochrany vodního zdroje při dodrženípožadavku na zákonný postup.

Vpřípadě potřeby či
Pľaha 5, je N

mu

orgánu nebo příslušnéhospľávního orgánu, jímžje Městská část
qýše uvedené doplnit či projednat.

advokát v plné mocĺ

-5-
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Datové schľanky

Stránka č,.1 z1

datové
schránky

Datová schránka: ic8hwry, Josef Březina - Březina Josef, Mgr., advokát

UŽivatel: Josef Březina

odeslaná zprávä - Detail zprávy
Předmět: Vyjádření společnosti CWl Smíchov s.r.o
lD zprávy: 678608788
Typ zprávy: odeslaná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 24. 5. 2019 v 09:57:35

Adresát: HLAVNí MĚsTo PRAHA, Mariánské náměstí 2ĺ2, 11ooo Praha
lD schránky: 48ia97h
Typ

schránĘ:

1, CZ

orgán veřejné moci

Zmocnění:
Naše čĺs.jednacĺ:
Naše spisová zn.:
Vaše čís.jednací:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
MHMP 298526t2019
Vaše spisová zn.: s-MHMP 1987809/2018
K rukám: Nezadáno
Do vlastních ľukou: Ne

Přílohy:
Č.1. mnue 298526 20íg.pdf (1,89 MB)

Příloha č í k MHMP298526-2019.pdf (359'86 kB)

Události zprávy:
24. 5. 2019 v 09:54:32 EVO: Datová zpráva byla podána.
24. 5. 2019 v 09:54:33 EVS: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce' Je-li
příjemcem datové zprävy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zprávatímto okamŽikem doručena.
24. 5. 2019 v 09:57:35 EV'l2: Pňhlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve
smyslu $ 8' odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová
zprávaje nyní doručena. Případné dřívějšídatum doručenífikcí nebo
doručenídodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

https://wvłv.mojedatovaschranka'czy'por1al/ISDS /op/tisVzprava?inbox:false&ĺrrsgicl:6.

'.

24.5.20l9

Datové schránĘ

Stránka

datové

Datová schránka: ic8hwry, Josef Březina

schránky

_

č,.Izĺ

Březina Josef' Mgr., advokát

UŽivatel: Josef Březina

odeslaná zprávä - Detail zprávy
Předmětl Vyjádřenĺ společnosti CW Smĺchov s.r.o
lD zprávy: 678615664
Typ zprávy: odeslaná datová zpráva
Stav zprávy: Dodaná
Datum a ćas:. 24.5. 2019 v 10:03:08

Adresát: Městská část Praha
lD schránky: yctbyzq
Typ schránky: orgán veřejné moci
Zmocnění:
Naše čĺs.jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše ěĺs. iednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastnĺch rukou:

5, nánĺěstí 14. října 138114,15000 Praha 5,

CZ

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
MHMP 298526t2019
s-MHMP 1987809/2018
Nezadáno
Ne

Přílohy
cj.

ľrłnnĺn298526 20í9.pdf (í,89 MB}
PřĺIoha č 1 k MHMP298526_201g.pdf (359'86 kB)

Události zprávy
í0:03:07 EVO: Datová zpráva byla podána.
5.2019 v 10:03:08 EVS: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li

24. 5.2019 v
24-

příjemcem datové zprávy orgán veřejné mocĺ vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamŽikem doručena.
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