
CWI Smíchov s.r.o.
se sídlem Archeologická 2256l I

155 00 Praha 5

|Ć: 884|6Ż6
zapsána do obch. rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vloŹkaŻ38597

Dopľavní podnik hl. m. Prahy, akcĺová společnost
Sokolovská ŻI7l42
19022 Praha 9

Y Praze, dne 3' června 20l9

Věc: Žádost CWI Smíchov s.ľ.o. o poskvtnutí dokumentace

YáŹený pane,

obracím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov s.ľ.o., se sídlem Archeologicktl2Ż56ll,l55 00
Praha 5 - Stodůlky, IČo: ol tł l o26, s následuj ící žádostí. Společnost CWI Smíchov s'r'o. je vlastníkem
pozemků parc. ě. 659ll,659lŻ,65913,660ll,660lŻ,66l,66Żll,66ŻlŻ,66Żĺ3,66Ż14,664,66813,66814,
66815,669ll,669lŻ,669ĺ3,66914, vše v k.ú. Smíchov, zapsané na LV č,.l4|99 (dále jako,,Pozemky'o).
Pro informaci předkládáme v příloze kopii výpisu z LV'
V souěasné době jsme dokoněili projektovou dokumentaci a podali návrhy na povolení odstranění
stavby a na vydání územního ľozhodnutí k výstavbě na našich Pozemcích.

V rámci projednávání a vyjadřování se knašim návrhům vyjádřila dne 9.l.Ż0l9, pod značkou
240200148l19lLín, společnost Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost (dále jako
,'DPP") mj. prostřednictvím odboľu 245000 sluŽba Technologickázaŕízení a oSM, že se na našich
Pozemcích azejménapod nimi nacházejí následující objekty, uŽívané DPP:

i) sdružený objekt oSM - větrací objekt PREFA,
ii) větrací a přístupový tunel,
iii) dvě uklidňovací jímky výlačného potľubí čerpacích stanic a vodní dĺlo (gravitaění

přivaděě s jímacími vĘ),
iv) výdechy z technologií a štoly, kteľéjsou stavebně propojeny s větracím a přístupovým

tunelem' a které jsou pravděpodobně vyplněny foukaným betonem,
v) původní odvodňovací studny, šachty, větľací Vľty a potľubí slouŽící při výstavbě ke

snižování hladiny podzemní vody a odvětrání v prriběhu ręalizace stavby metra' které byly
po ukončení stavby zabetonovány, případnějinak uzavřeny a utěsněny
(dále i) aŽ v) společně jako,,objekĘ")

Pokusili jsme se na příslušných úřadech (mj. Městská část Pľaha 5, MHMP, hasiěi apod.) získat
dokumentaci, jež by dokládala přesné umístění a zaměření předmětných objektů, avšak bez úspěchu.
Všechny dotčené úřady a orgány nám písemně sdělily, že dokumentaci vztahující se k objektům nemají
k dispozici. Kopii vyjádření DPP ze dne 9.l 'Ż0l9 předkládáme taktéż v příloze.

S odkazem na vše výše uvedené a s ohledem na nutnost zohlednit umístění a existenci těchto objektů
při přípravě našeho projektu a zajistit jejich ochranu v rámci pľováděných a plánovaných prací, Vás
żádáme o poskýnutí následující dokumentace ke všem objektům v rozsahu:



CWI Smíchov s.ľ.o.

i)
iD
iii)
iv)
v)

stavební povolení,
dokumentaci pro stavební povolení,
kolaudační rozhodnutí,
dokumentaci skuteěného provedení,
skutečné zaměření-

Żźrdame Vás o poskytnutivyźődané dokumentace v co nejkľatším moŽném čase.

S pozdravem,

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

Doporučeně

Přílołty dle textu
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vÝPrs z KATAsTRu NEMovIľosTÍ
íci stav evidovaný k datu 04.70.2O7B 17:35 a2

měst'o Praha Obec: 5547A2 Praha
Kat ' území: chow ],ist vlasŁnict'vi: 14199

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné ěíselné řađě
A Vlastnik, jiný oprá vněný

VLastnické právo
CÝĺI Smíchov' s.r.o., Ärcheologická 2256/L, Stodůlky,
15500 Praha 5

038 41 62 6

B NemorzitosĹi
Pozemky

ParceLa Výměra [n2] Druh pozemku zpusob z axa
659/t 731 ostatní pIoeha manipu1aění

plocha

ve

Okr 010 0
-3"

659/2 r25

Na pozemku stoji stavba:
6s9/3 468

Na pozemku stoji stavba:
66o/L IĹ22

informačnĺho systému veřejné správy
předpisťl.

Ident ifikátor Podil

660/2 223 zasŁavěná plocha a
náđvoří

SoučásĹĺ je stavba: bez ěP/ěe, víceúěe1
Stavba stoji na pozemku p.č.: 660/2

66L 802 ostatní ploeha

662/L 850 ostatní plocha

662/2 178 ostatní pJ.ocha

662/3 4 zast'avěná plocha a
nádvoří

Na pozemku stoji stavba: bez óp/ée, garäź, Lv 235
662/Ą 454 zastavěná plocha a

nádvoři
Součásti je stavba.. bez ěP/ő,e, ubyt.zař
Stavba stoji na pozemku p-č.: 662/4

664 634 zasťavěná plocha a
nádvoří

Souěásti je stavba.- Smíehov, ě.p. 1O65, admínis.
Stavba stoj1 na pozemku p.č.: 66Ą

668/3 8033 ostatní plocha

668/Ą 861 zastavěná plocha a
nádvoří

Součásti je stavba.'bez ěp'/č,e, jíná st'.
Stavba stoji na pozemku p.č.: 668/Ą

668/5 570 zastavěná plocba a
nádvoří

Součásti je stavba: bez ěp,/ěe, ubyt.zař
Stavba stoji na pozemku p.đ.: 668/5

669/t 978 zastavěná plocha a
nádvoří

zasťavěná plocha a
nádvoří
Smíchov, ě.p' 1123,
zastavěná plocha a
náđvoří
Smíchov, ě,-p. L!23,

ostatní plocha

adminis

adninis.
jiná plocha

manipu1aění
plocha
manipu1ační
pJ-ocha
manipu1aění
plocha

manipu1ační
plocha

sob ochr
památkově chráněné
úzo:ai
panátkově chráněné
území

památkově chráněné
uzemL

památkově chráněné
území
památkově chráněné
území

památkově chráněné
úzerní

památ'kově chráněné
uzeml-

památkowě chráněné
lizemí

památ'kově chráněné
území
památkowě chráněné
územi

pamáťkově chráněné
území

památkově chráněné
území

Nemoviťosťi jsou v ú?'emnin obvcdu, ve kterém vykonává sxá správu łatastřu nemovitosťí ČÄ
Katastrá1ni úřacl pro hlavni město Prahu, RaŁasĹráln1 pracoviště Praha, kód: 101

strana I



Okres
Kat. územi

vŕprs z KATASTRU NEMovITosTI
prokazující stav evidovaný k datu 04.70'2078 77:35:02

czoloo Hlavní měsŁo Praha obec: 55Ą782 Praha

'72go5t Smíchov List v1astnictvi: 14199

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné ěísetné řadě

Součásti je stavba.' Smíchov, ě.p. 193, ubyt'zař
stavba stoji na pozemku p-č.: 669/l '

669/2 39 zastavěná plocha a
náđvoří

Součástí je stavba: bez óp/ěe, garäź
Stavba stoji na pozemku p.č.: 669/2

669/3 34 ostatní plocha

669/4 6141 ostatní p1ocha

Stavby
TW stavby
část obce, č. budovy Způsob využiti Na''parcele'

Smíctrov ě.p. 1123 adminís 6ss/2
65e/3

jiná plocha

jiná plocha

památkově chráněné
území

pamáŁkově chráněné
území
památkově chráněné
územi

Způsob ochrany

památkově chráněné území

81 Věcná práva slouŽíci ve prospěch neĺnovitost ívčástiB -Bezzápisu

C Věcná práva zatěŽujíci nemovitostí v ěást ĺ B včetně souvisejících údajů

TW vztahu

o Zäkaz zcizer:i a zaťiźeĺi
doba trvání do 30.06.2019

oprávněni pro
IDS Praha a.s., Na Moráni 360/3, Nové Město' 12800
Praha 2, Rč/Ičo: 60194260

Povinnost k
Parcela: 659/L, Parcela: 659/2, Parcela:. 659/3, Parcela
Parcela:661,Parcela:662/L,Parcela:662/2,Parcela:
Parce1al.664,Parce1a:668/3,Parcela:668/Ą,Parcela:
Parcela: 669/2, Parcela: 669/3, Parcelat 669/4
SŁavba: Smíchov, č.p. 1123

2015. Právní úěinky zápisu ke dni 06.11'2015' Zápj-s

v-836't 5 / 201s-101

Potadi k 06.11.2015 09247

D Poznámky a đa1ši obdobné údaje - Bez zápisu

ľ7onby a upozorněni _ Bez zápisu

E Nabývaci titu1y a jiné podklady zapl-su

-Li s t ina

o Smlouva kupni ze dne o?.10.2015. Právní úěinky zápísu ke dni 06.11-2015. Zápis proveden

dne 30.11.2015.
v-83675 / 2O15-10 1

nČ/ĺčo:03841626

.LisĹina smlouva kupní ze dne 07.10
proveden dne 30.11.2015'

Pro: CÝTI Smíchov, s.r.o
Praha 5

Ärcheoloqi c.ká 2256/ 1, Stodůlky, 15500

| 660/t, Parcela: 660/2,
662/3, Parcela2 662/4,
668/5, Parcela: 669/t,

osťĺ cłNernoviťosti jsou v Územnln obvodu, ve kterém vykonává státnĹ správu ka ťastřu nemov!t

Katastrá]ni úřad pro hlavnĺ město Prahu, Katastrální pracoviště P
strana 2

raha' kÓd:101



Okres
Kat. území
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v"YtP.l'"í om TY.TŤ:.ĘT 2:ľ : r, : 3 5 : 0 2

cz0100 Hlavní měsŁo Praha obec: 55Ą782 Praha
72905L Smíchov List v].astnictvi: LĄL99

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné ěíse1né řadě

tah bonitovan p ekoloqi ednot (BPEJ) k parce zz su

Nemovitosti jsou v územnim obvodu, ve kterém vykonává státni správu katastru nemovitosti
'{aťast'rázłLí 

ú'řad pro hJ-auní město Prahu, Katastrá7ní prac;ovišxě PraÍ2a, kód.: 707.
CR

VyhotoviT:
Český úřad zeměněřický a katastrá]ni - SCD

Vyhotoveno: 04 .10 .2018 j.1 : 47 :70

ověřuji pod pořadovým číslem v_6'77/2o1
vznikla převedenim výsŁupu z informačn
správy- z1plektronické pod'oby đo podoby
se z . . ŕ.- listů. odpovidá výstupu z

B, Že Łato listina. která
ího systému veřejné
1istinné, sk1ádajicí

informačniho systému

ł.,/ę. &rłe1ektronické podobě

dne

Podpis

Itenovi t

Razí

osťi jsou v Územniln obvodu, ve nemovi tosKatastrální úřad pro h1avni město Prahu, Katestrá]'nĺ
střana 3

präcoviště Pľaha, kód: 10l
ti CR





VáŠ dopis znaČky / ze dne t10.12.2018

naše značka 240200 l 48 / 19/ LÍn

vyřizuie / linka lng. Línek l 2226-73119

místo odeslánĺ / dne Praha/9.1.2019

Polvfunkční areál Smíchov. Nádražní 8. 10 a 12. Praha 5

- dokumentace qŕstavba Polyfunkěního aľeálu Smíchov DUR

ZźĄmové území akce Polyfunkční areál Smíchov, Nádražní 8,l0 a 12, Praha 5 zasahuje do ochranného
pásma metľa a obvodu dráhy metra(oPM, oDM) tratě B, platí dodržování ,,obecných podmínek" pro
přípravu aĺealizaci staveb v oPM, které jsou přílohou.
V příloze Vám předáváme situaci lnformačnĺho systému metra' kde jsou potvrzené hranice oPM,
oDM, sdružený objekt oSM, větrací a přístupoý tunel, gravitační přivaděč s jímacími vľý, tľatbvé
tunely metra včetně os kolejí, podzemní a nadzemní stavební objekty stanice metra NádraŽí Smíchov
a inŽenýrské sítě ve spľávě DP, a.s. _ jednotky Dopľavní cesta Metľo (DP, a.s. - JDCM).
Předaná situace Informačního systénru metra smí být použita pouze pro tuto akci.

K projektové doktlmentaci má DP. a.s. _jednotka Dopravní cesta Metro následující připomínky:

24l000 služba Elektrotechnika, Vladimír Ševčík, te|. ŻŻŻ672210

Souhrnná technická zpráva se odkazuje na provedení a výsledky korozního průzkumu, kteý nebyl
doloŽen, poädujeme tento podklad doložit.
V dalším stupni PD požadujeme u So-l05 (větrací kiosek objekt Prefa) doplnit řešení z hlediska
ochranných opatření proti vlivu bluclných proudů na ákladě ýsledků korozních prlizkumů, ochrany
před bleskem, řešení uzemnění a vnitřní osvětlení.
Při navrhování řešení elektrických zaÍízsní a elektrických rozvodů v objektech metra musí být
respektovány platné zĄkony, vyhlášky' technické předpisy a norTny ČsN a EN. Navrhovaná řešení
musí být v souladu se směrnicí zŻ-Ż0lz-0l' která stanovuje ,'Zásady pożÁrní ochrany pro
pľojektování a ýstavbu pľaŽského metra", směrnicí 005-20l3-02 řešící ,,Schvalování technichých
zaŕízení, v,.ýrobkůr, systémů a technických předpisů pro pouŽití v pražském metru" a protokolem
l6120l7-TR' kteým jsou schváleny,,Podmínky navrhování oceloých konstrukcí pľo pražské metro a
dalšími platnými předpisy Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s.

Dopľ.vnlpodnikhl.m.Prahy.akciováspotečnost adrec. Sokolovská21'ttt"2,l9022 Praha9
lo|. łL2o 29 6 l 9t l 1 l e-'n.ll dppEldpp.cz Yvww.đpp.Gr
tč oooossgł olč cz0oo05g8o zápĺs v 0R vedeném MS v Praze v cddíte B, vložka 8{7
b.nkovnĺ rpoJenÍ česká spořitel'na' a. s. Prôha l čÍsto účtu 193073ĺ349/0600

Dopravní podnik
hlavnĺho města Prahy

Na Proutcích 246
149 oo Praha _ Šeberov
čn

lng. Jan Štůrer

a\\7
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243000 služba Stavby a tľatě, Milan Kaloš, tel.222672505

Běhemcĺ:lé doby pľací *1.i9yt zachován příje1d k uklidňovacím jímkám a objektům metľa.Požadujeme předloŽit statické posouzení dopooĺ stavby nu Lon.t,'ot.e metra (zpľacuje MetľopľojektPraha a'ĺ;')' Na základě, zpľaiovaného posouzení budou ľealizována opatření v pľostorech metra(pasportizace, defoľmační měření atd.),
Existenci uklidňovacíc! jjľ.k a štol požadujeme uvést v STZ v části Soulad navľhované stavbys chaľaktĺ:ręm űzęmí a dalších příslušnýôh mísiech dokumentace'

245000 služba Technologickőzałízení a oSM,Ing. Petľ Kysilko, tel.222674900

Y3y'y! dotěené. plánovanou demolicí stávajících..objektů [l] a novou qýstavbou [2] je součástíVelkého rozvojového území (VRÚ) Smíchov jih ä chľáněno stavební uzávěrou. V souěasnostiinvestor žádázměnou úzęmníłro pláńu č.. Z277';/00 
" 

p"""i""i"y.iimky ze zákazustavební činnostĺ
[3]' Pod částí území 

': nl:|'Pí objekry metľa. S-druŽený objekt ośM - větrací objekt PREFA, větracía přístupov'ý tunel, dvě uklidňovaóí jĺňry v1iĺaener'o pĹt'uĹi 6.'p-á"ĺcľ' stanic a uäanĺ dĺlo (gravitačnípřivaděč sjímacími vĘ), v'ýdecny ztecĺnótogiĺa stälý, il;'éi';" stavebně propojeny světracím apřístupoqim tunelem, a.které jsor pravděpodoóně 
"yplíéný ĺo,iřun1'* betonem. Dále se zde nacházístavby související s vodním-dílem,. jako isou pĺvoaní ođvodňovací sťudny, šachý, větrací vrł apotľubí sloužící při výstavbě ke sniźování hlaáiny poo'.*niuody a odvětľání v průběhu rea1izacestavby metra, které byly po ukoněení stavby zabetonovány, pľĺpuJno;inak uzdvřeny a utěsněny'

Projekt dcmolice uvádí, že nebudou dotčeny žádné objeký slouŽící zajištění Metra, ktęré budoupřiprovádění dęmolic^řádně ochráněny proti poškoz*i. ŕ'-jĹil'Jjstavby počítá s přeloŽením kioskuhlavního větrání VŠ 58 PR'

Vysvětlení někteých pojmů:

Jímacĺ vrt - svislý prv_ek - pilota o a I'O m,vyplněná pľopustným mateľiálem a
gravitačně stahující vodu do GP' Na pou'"hu opatĺeny skruženými
betonoqými'ša1!!icemi zakľyĺými betonovymi' poklopy. VD tvoří
vrty rVl až JVl'' kde JV6 je řešen jaĹo siudna a JV9 není
s přivaděěem propojen.

ochľanný systém metľa _ podzemní dopravní stavby byly budovány jako dvouúčelové
stavby tak, aby vedle využití k dopravnĺmu ĺeelu (DsM) byly
v potřebném a moŽném ľozsahu využiý i k ochraně otyuuĺ.l.ĺ"á
(např' ukľytím) při mimořádných událośtech (osM)

Gravitaění přivaděč - raźený obj^ekj, urěený pro akumulaci a dopravu vody do ZTC3,
kteý plní funkcí hoľizontálního vodojemu

Vodnídílo - je tvořeno.nedělitelným funkčním celkem tvořeným jímacími
objekty a vlastním podzemním GP. Dále pak objekíy sloužícími
pro stavbu přivaděěe - větrací vĘ' síť u'ti pro 

'ňizoíanĺ 
hladiny

podzemní vody, přístupová štola; které bylý po jejím dokončení
zasypány.

. l, i :i I 
j, : l ! i l ,j ,, i|; 1i. ĺ: :li.

Dopravnl podnlk hl. m. Př'h'y, akciová spo(ečnost adr99. Sokotovská 211lrł2,19O22 Prallaj
tet, +420 29ó l9] l l l o-tnall dppĺitdpp.cz www.đpp.cz
lc 0000588ó Dlč cz0000!i88ó zápĺs v 0R vedeném MS v Pľaze v oddĺte B. vložk-a 8í7
lankovnl rpoJenĺ Českálpořitetna. a. s, Prahô l člsto účtu 193073 l349l08oo

:1,
:

' l 'i 
'.,

4l Dopravnipodnik
\? hlavního rirěsta Prahy
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Základní technické centrum _ maskovaný střeŽený objekt oSM zabezpečující dodávku elektrické
energie, nezávadného vzduchu, pitné vody a řízení části oSM.

Použité poĺlklady:

tl] Demolice areálu ĺnženýrských a dopravních staveb, Nádražní 8, 10, l2, Praha 5 - Smíchov:
Dokumentace pro odstranění stavby / Dokumenta_ce pro vydání povolení bouľacích prací (DBP).
Zhotovítel: Hlaváček & partner s.r.o., Archeologickä zzšsĺt,l55 00 Praha 5. Zadavatel: CWI
Smíchov s.r'o., Aľcheologická Ż256lI,155 00 praha s. Datum: l0/20l8.

Í2] Polyfunkční areál Smíchov: Dokumentace pro vydání ľozhodnutí o umístění stavby (DUR).
Zhotovitel: Hlaváček & partner s.ľ.o., Archeologióke 2256ĺL,l55 00 Praha 5. Zadavatel: CWI
Smíchov s.r.o., Archeologická 2256/I,l55 00 praha s. Datum: l0/20l8.

t3] Vyhodnocení vlivů celoměstsky ýznamných změn vlny IV ÚP sÚ hl. m. Prahy, změna č,. Z
Ż772100: vyhodnocení vlivu na udržitelný iozvoj űzemí.
http://www'praha.er/jnp/czlo-mestelmagistrat/oibory/odbor_uzemniho-rozvoje/uzemnĘlanov
an i/zmeny_uzemn i hoj lanu/aktual nejórizovanę-zmeny/vuuru cv z iv 2. htm l
Datum funkčnosti odkazu: Iz/20l9.

t4] odborné vyjádření malce k vodnímu zdroji Smíchov - Radlice pro ZTC3, k návľhu ochranného
pásma vodního .:9ľjr (OPVZ) vyhotoveného spoleěností Ekosystem t3] a k paspoľtizaci
vodního zdroje [36l' Zhotovitel: VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončicó l44, źis ol Kĺalupy nadVltavou. Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, Sokolovská u7j42, lg0 2Ż Pľaha 9.
Datum: 1ll20l7.

t5] Technická zprźwa: lrůzkum TC studny a gľavitačního přivaděče. Zhotovitel: Energie stavební a
báňská, Vašíčkova 308I,272 04 Kladno. Żadavatel: Dbpravní podnik hl. m. Prahi, Sokolovská
2I7/42,l90 22 Praha 9. Datum: 09ĺ2016.

t6] Geodetické zaměření skutečného provedení: Gravitaění přivaděč mezi ulicemi Strakonická aNádražní k. ú. Smíchov, obec Praha: Zhotovitel: Geodézie Kladno s.ľ.o., Unhošťská2743,2720l Kladno. Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, Sokolovská 2I7/4z, lg0 Ż2 Praha 9.
Datum: 03/2017.

r7l Pasportizace gravitačního přivaděče (GP) vody pro ZTC3' Zhotovitel: METRoPRoJEK]- Praha
a's', náměstí I. P. Pavlova 1786/2,l20 00 Praha2. Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy,
Sokolovská 2L7l42, |90 22 Praha 9. Datum: 0g/20l7.

t8] Praha 5 - vodní zdroj pro ZTC3: Podklady pro rozhodnutí o stanovení ochľanných prĺsem
vodnĺch zdĘů dle $ 2 vyhlášĘ l37/|ggg Sb. Zhotovitel: ochrana podzemních vod s'r.o.,
Bělohorská 3l, 169 00 Praha 6. Zadavatel: Dopravní podnik hl' m. Prańy, Sokolovská 2l7l4Ż,
190 22 Praha 9. Datum: 05/2018.

t9] ZnalecĘ posudek: Stanovení administrativní ceny nemovitostí zapsaných na LV č. l4l99, kat.území Smíchov, městská část Praha 5' hlavní město Praha, L" rictne.u datu 6.11.2015.

oopŕąvnlpoÜnikht.m.Prahy.akciováspolečnost adrsga sokolovská21?!42,l9022 Pŕaha9
le l. }420 29ó t9l l l r e-nalt dppĺitdpp.cz www.dpp.G'
lč 000o5s8ó Dlč cz0o0o588ó zápĺs v 0R vedeném MS v Praze v oddíle B' vložka 8ú7
b.nkovnl 3potení Česká spořitetna, a. 5. Píaha l čĺsto účtu 193073ĺ349/0800
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Zhotovitel; Doc'Ing'.Jaľomjr Ryska, CSc, Půlkrtlhová 813/3 4, |60 00 Pľaha 6. Zadavatel:InŽenýring dopľavních staveb, u'r., Nu Moráni 31360,lzĺ oí Praha 2. Datum: 12/2015'

Il0] ZTc - 3' Jímací vĘ přivaděče: Posouzęní moŽností a stanovení podmínek pľo případnott stavbuadministrativní budovy v pľostoľu jímacích 
"rtů ";J;íi,J přivaděče pro ZTC 3. Zhotovitei:METROPROJEKT Praha a's', náměstí I. P. puulouu_'i}g6/2, l2o 00 Pľaha 2. Zadavatel:Inženýring dopravních staveb, a.s,, Na Moráni 3/3606, rzďoo Praha 2. Datum: 06/2007.

Yysvětlení stanoviska DP k předložené PD:

Pľo posouzenÍ záměľu investoľa., je pľo oľ t]ĺe{ľředevším požadavek na zachování qýznamnéhovodního zdroje pľo potřeby tectrnicŘeľro cęntra zĺčz a celéhá systému oSM a dále je nutné taképoěítat s možností vyuŽití tohoto díla jako náhľadního zdr"j;;;; 
"á;;;;; äil;ňäbyvatel Prahy'Protože jde o objekt stľategic^keho uýrnu*u, 

].,9ĺ 9ľ u1ĺ-"tr)"łrrpffi jako ndhradní zdroj zĺźsobovatvíce než 600 tis. obyvatet sč I00% iisíotoi po aoti mĺn. ru o;; ;; 
ĺ+)

Po prozkoumání předloŽené PD musíme konstatovaĘ Žę se v obou PD nachází sporné a nepravdivéúdaje' Jak o kvalitě p9-d3:ľljľoay, taĹ ie"ľrnľ|ną 
"*Ľ 

í9. n|y vypľacován,,Éľůzkum TC studnya gravitaěního přivaděče" (09/20'16) [5], vyýčení a ,'GeodetĺcLé ,ääeľe'ĺ ,Líi.J"eľ,o provedení,,(03/2017) [6] a zpracována 'iPasportizu"" g.äuitu91íh" při";JJ;. 1be; uoay pro ZTC3.. (og/2o17) t7],která byla zaslána k ověření nď vĺrnłp ä kte.e;.anornueiíiätu*.ntu1. výborný technický stavvodního díla' VýsledĘ pravidelných rozboľů uoáy 3.ano"nuĺrř-powr"u;í trvalou kvalitu podzemnísurové vody' kterou lze velmi 
'nuáno 

upravit 
"1"Jdů Pitnou]ü.ouĺurné době pľobíhá spľávní řízeníve věci uľčení vlastnictví vodního dila gľavitač"ĺr'ä prĺuuaeje vooy pro ZTC3 a souvisejÍcíchjímacích objektů podzemní vody, a tak urěeiní opľávnění 'zea,ii Ji."nÍ oPYZa OPVD na pozemcíchv majetku investoľa (parcely ĺ' a6gĺą, sał, aasn1i.

Přeclevším nesouhlasíme se zněním předpokladri a závěrů ýkající hydľogeologického posouzení vevztahu k popsaným možným dopadům nu vo 
" :"ľ'"p""'iĺ jffi;íh" systému odebírat vädu, kterou vPD zpľacovala spoleěnost EKOśYSTEM s.r.o.. Ta wľaĺ, zł, ,irirja, kreclukci mocno,stĺ nodněIýchštěrků a tedy ke sníženĺ staticĘch zdsob. podze*rĺ'riai"it komezení průtočnosti kvartétníhokolektoru' Stavbą tak nebude mít negativnĺ 

.iln 7o ,oari'ía-1' a je v přímém rozporu s Wrzenímzpľźwy 
"Technické o9^s9u1ením dop'adů zĺstavby q'9'ĺ nu-gravitační vodovodní pl,ivaděč vč.jímacích vľfu So 38_53* (l.1/2002) vypracovany špolečností ľĺĚľnopnoJEKT Praha a.s. [2], kdestojí' Že: 
'slři hloubenĺ.stavebnÍ jdry áoia" t orlotirĺ rrw-ůa*ozrĺno izoldtonl a je nutné posoudittląkové účinĺql s ohlede.nl na nčbezpetĺ"prolomení.izo'Iánrí," ś'ui"n tak nesouhlasíme s tvľzenĺm, ženelze oěekávat vliv pilot na stávající'hydrogeologické p"*;,y zdůvodu vertikálního charakterutěchto prvků' Ve zprávě ,,Praha 5-- Smichov, 19ýĺ 'qili 

'jiő 
zru*je naopak upozornění, že:,JÝegativní vliv na množství a kvatltu vody ve zdroji by 

^łní ,|Áěro vodního režimu v územĺ. To můžezpůsobit nevhodně umístěná stavba brinící pĺĺiozeíema p,-,riłrĺ podzemní vody (hĺuboké pĺošnézaIožení' nevhodné hIubinné založenĺ a siyby . ,ipí. ,nilra stěna, nerhoini technotogieprovádění pilotového zaúądu apocl, podzemnĺ o'biekty1' basĺi-iňrožením nůže být odběr podzemnívody v blízkosti jímącích.vrtů, pĺĺpaanł sniž:ovcÍnĺ hláaiyľ ľ,áárrrrí voĘ za jaĘmkoli účelem, a ĺo ikrátkodobě' V inJiltračním uzemi' (vrcho,t:oié pĺošiny ,űńiri 
^i1rtogicĘch elevací) je nežádoucĺsnižování podíIu inJĺItrovanýc.h sróžek ,opi. irííor*i, ,äi"ríĺuovánĺń, budov,źnin zpevněnýchploch apod' Existuje 

' 
redĺné ýjlo neiativního ovlivněnlí kvąliý podzemnĺ vody přĺpadnýmznečištěním z povrchu teľénu v okoĺí jímacĺch objektů, ,i:rłi"i'i"niiačníń území a v údotnĺ ntvě.,, [8]

4t7
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Upozorňujeme, że znalecký posudek, jehož cílem bylo "stanovit acĺministralivní cenu výše uvedených
nemovitostí ke zpětnénu ťi,y ĺ.1]'20]5, pro prodej nemovitosĺĺ'' Il], [9], se nezmiňuje o existenci
podzemního sdruŽeného objektu PREFA aústí_větraóíšachty vŠ ss pŔ pđvazuje ru proiĺ.1 přístřešek.
stejně tak ve znaleckém posudku není zmínka o existenci uódního díla, přestože obě skutečnosti mají
objektivně vliv na cenu pozemků.

!|1.'v1jĺ!r9ní IPRu, !1.''e *ĺ ?ľ'śji:p"'ici, nelze dohledat bliŽší specifikace o stavební uzávěřeVRU Smíchov jih, ani vymezení VRÚ, kĺomě. vymezení ve výkresu ě. 4 UP hl' m. Prahy a Vyhlášky33ll999 sb. hl. m. Prahy' Stavební uzávěľa chrání p.o'o"o'"né VD a určitýń způsobem
nahrazuje aPvZ a OPVD. Zdá se, že při projednávání změny územního plánu č. Z27'72100 opovolení uýjimky ze zäkazu stavební činnosti ti] ńebyla všem aktérům řízenĺ známaexistence VD, aproto nemohla b1ýt řádně posouzena.

Na základě doporučení, vycházející z ''odborného vyjádření znalce k vodnímu zdĄi Smíchov _
Radlice pro ZTC3" [4] s ohledem na střet s vodním dilem požadujeme plánovaný zeÁĺr posoudit
v procesu EIA.

511

K PD máme obecně nástedující požadavĘ a připomínky:

o Požadujeme vytyčení staveb a technologií provozovaných DP a dotčených plánovanou
demolicí stávajících objektů a plánovanou výstavbou na náklady ĺnvestora.o PD musí být zpracována nejen dte platných předpisů a norem ale také dle interních předpisů
a směrnic metra.

r PD musíodpovídat duchu předpisu co-6-5.

' Upozorňujeme, že ke všem nadzemním objektům metra (větrací šachty, uklĺdňovacíjímky,
zhlaví každého jímacího vrtu) je nutné zajistit požadavek na vstup techniků (opravy) a na
příjezd techniky hasĺčü během plánované demolice, během stavby ĺ po ukončenĺvýstavby.o Upozorňujeme, že je nepřípustné pojíždět stavební technikou nad uklidňovacími jímkami
výtlaků čerpacích stanic. Prostor nad musí zristat volný a přístupný.

' Pohyb těžké stavební techniky a případné zatížení terénu nad vodním dílem navezením
stavebního materiálu nebo suti, může toto dílo nevratně poškodit. Požadujeme, aby
případná PD řešila ochranu vodního dĺla v případě demolice stávajících objektů i při případné
výstavbě' Požadujeme posudek vlivu dopadu znečištění z provozu stavebních mechanizmri
na kvalitu podzemních vod.

r Požadujeme, aby objekty metra (především stavba vodního díla) byly součástí výkresové
dokumentace (řezů)stavebních objektů (Příloha č. 1).r V přiložených situacích v částĺ demolice i uýstavby je nesprávně znázorněno ochranné pásmo
metra' Po vzniku OPVZ a OPVD bude nutné požadovat úpravu dotčených částí dokumentace.
(Příloha č. 2,3)

r Požadujeme zakreslení přeložení kĺosku větrací šachty do výkresů skutečného stavu (DSPS)
sdruženého objektu PREFA.

o Požadujeme projednání také dalších stupňů dokumentace.

Dopravnlpodnlkht.m.P'ahý.akciováspolečnost.drcla sokotovská217ĺI!z,t9022 Praha9
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a PoŽadujeme zpracovat posudek vlĺvu výstavby na DSM (dopravní systém metra) a takézpracovat posudek vlivu výstavby na oSM (ochranný 
'y'te' 'ätra) 

specĺalistou na oSM'Při přesunu větrací šachty nesmí být narušen prostor oSM, tlakové uzávěry atd'soustavu VD je nutné povaŽovat za ochrannou stavbu. Tlaková odolnost vycházÍ z tĺakovéodolnosti ZTC3' ,,Při úpravě niveĺety povrchu bude nutne ori'ir, zajištěnítlakové odolnostĺvstupních otvorů do šachty a zhlavíjímacích vrtťr. " [1o]. 
r' - - YJ

Požadujeme zachování uklidňovacích kanalĺzačnĺctr sachet umístěných u větracího objektuPrefa VŠ 58PR pro výtlačné a návaznJ odtokové łanalizaeii potrubí včetně zachovánípřístupu pro zajĺštění čišténí a oprav.
Upozorňujeme na možnou kolizi uvažované přeložky kiosku větrací šachty VŠ 58 PRs výtlačným potrubĺm a uklidňova.ĺ sr.ľ,tou sĺtuovanou Ĺił" ł Strakonĺcké. Jedná seo výtlačné potrubía uklidňovací jímku ,u .]kludnínefekální;e;pa'cí stanice.Požadujeme zapracovat požadavky vypracované společností METRoPRoJEKT Praha a.s.na technĺcké posouzení přemístění tĺosłu hlavního vltrání metra ltl. B v úseku st. Radlĺcká -st' Smíchovské nádraží, PREFA 58-PR, Ps lĺl'B _ 95-25' Žaĺuzie na výdechu metra má být2 metry nad terénem (výkres i vizuaiizace jsou nad terénem pouze 1,0 m). Upravit bod8'2'6'4 so 105 - Stavební úpravy objektu T9tľ 

_ PREFA a výkresovou část dokumentacedle posudku a doplnĺt požadavky DP'na zajištěnÍ vstufu 
' 

pił..a, techniky a požadavkyvyplývající z ĺnterní směrnice DP pro projektování č. 1ú kaiaiog-místností část 1 - prostoryD'M; normálnĺ a nouzové osvětlenísacniy a kĺosku, suchovod DN 80.Upozorňujeme na hluk a znečištěnív blízkosti větracíšachty.
PoŽadujeme zachovat-stávající r,nidechy technologií VZT vedených v chráničkách z tĺakověodolné části objektu PREFA na povrch (ó zoo, o :ďo)'
Požadujeme po ukončení správního řĺzení a rozhodnutí o zřízení ochranných pásemdo souhrnné technické zprávy do bodu B.1. n) S'eznam po."'řu f,odle katastru nemovĺtostí,na ktenich vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo doplnit oote.ne pozemky.V PD v Souhrnné technĺcké zprávě chybí v bodě B.1 a; v eĺsti soulad navrhované stavby scharakterem území popis VD. B.2.6.2 śo ĺog - Byi""ŕi;'äiläo'' plánovaného zaĺoženíobjektu' Požadujeme v dalším stupni předložit ł prájeonanĺ ir}ortrtnou PD hlubĺnnéhozaložení' která bude mimo jiné obsahovat posouzení dopadu na vodní dílo a na vodní zdroj.Požadujeme zapracovat požadavky vypracované společností METRoPRoJEKT Praha a.s.v části B'1' e) Výčet a závěry provedených průzkumů . ."o.oo'.,: - geologický průzkum,hydrogeologický prĺizkum, stavebně technický průzkum .poĺ., i..nnické posouzení dopadůzástavby území na gravitační vodovodní přivaděč vč' ;Ímacíctl unĺ so 38 -53-11/02. Není
!iĺl]ilľ;liJ.:ľľ"ł:JilJ,.ľľ. vrtanä piloty narušiĺy izoĹenivrstvu nad vodnímĺzdrojĺ.

PoŽadujeme do PD do Souhrnné technické zprávy doplnit v bodě B.7. ochrana obyvatelstva

ni:[1uc'ľr'Íljn".ľi' 
(přeloŽení věľacího kiosku, stavĹa-nad GP, přeloŽeÁĺ 
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7 l'1

Stavební uzávěľa, která chľání vRU Smíchov jih, chrání také pľovozované vodní ĺlílo a určidmzpůsobem nahľazuje 0'PYZ a OPVD, pľoto DP nesouhlasí 
';ä;ĺ* 

ľušením do doby, než budoustanovena ochľanná pásma.
Do ukončenĺ správního řízení ve věci vlastnictví VD a do ľozhodnutí o zŕízení ochrannýchpásem DP nesouhlasí s přeĺlloženou dokumentací.
S ohledem na střet PD s vodním dílem, poäduje DP plánovaný záměr posouĺlit v pľocesu EIA.

?:ll_"-'"ĺ projektoých doluľenta9í požadujeme pľojednat s jednotliv'ými pľacovníky služeb DP_JDCM a nłĺsledně movu předložit k posouzenĺ a odsóuhlasení np-ĺĎcľuĺ odboru Technika.

Závěr

Danuše Pucholtová
vedoucí odboru Technika

Příloha: dlę texfu

240000 - iednotka Dopravní cesta Metro
Adĺesa: Sokolovská21il42'.t90 22 Praha g

Pracovlště: Sazečská 1, ío8 oo Praha 10
B +42O 222 673 1 1 9
e-mail: lineki@dpp.cz
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