
CWI Smíchov s.r.o.
se sídlem Aľcheologickź! ŻŻ5 6 l l
155 00 Praha 5

|C: 038416Ż6
zapsána do obch. rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vloŽka Ż38597

YáŹenápaní
JUDľ. Hana Kordová Marvanová
Magistľát hl.m.Pľahy
Nám. F'Kafky l
l l0 0l Pľaha l

V Praze, dne 6. června 20l9

Věc: Vviádření společnosti CWI Smíchov s.r.o.

YáŹená paní doktorko,

obracím se na Vás Znovu jménem společnosti CWI Smíchov s.ľ.o., se sídlem ArcheologickáŻ256ll,
l55 00 Praha 5 _ Stodůlky, IČo: o:tłl 6Ż6,v návaznosti na naše osobníjednání konané 15. ledna 20l9
a na naši žádost ze dne 6. května 2019'

Pravděpodobně aŹ díky Vaší intervencijsme od DPP koneěně obdľŽeli vyŹádané dokumenty, jeż. mají
dte tvrzení DPP dokládat, Že objekty nacházející se na našich pozemcích na Smíchově jsou vlastnictvím
DPP. V této souvislosti bych Vám rád poděkoval za intervenci aztroveń Vás seznámil se skutečnostmi,
které z dokumentů předloŽených DPP vyplývají. Pro přesnost a úplnost odpověď DPP s předmětným
dokumentem předkládáme v příloze tohoto dopisu DPP ze dne 28' května 2019.

Jsme po pľostudování dokumentů přesvědčeni o tom, źe Ętojasně dokládají naše přesvědčení, že
DPP ve věci tvľzeného vlastnictví vodních děl nacházejících se na našĺch pozemcích na pražském
Smíchově zavádějící a nepľavdivé skutečnosti. A to zejména z následujících důvodů:

(i) DPP předložil kolaudační usnesení vydané odborem dopľaw Magistľátu hlavního města
Prqhrl rĺne ?l crnne lQQ{ nnrł ě i DÔp/p l - o?/o{ - Mt jeŽ bylo vydáno společnosti
Inženýring dopravních staveb a.s.' pověřené zastupováním DPP a jehoż předmětem je
povolení użívání pro stavbu ,,Technické centrum 3 a provozní soubory ochranného systému
stavby metra trasy IILB",

(ii) zvýětu kolaudovaných objektů je zjevné, že se jedná o Technické centrum v Radlicích a
související objeký umístěné na jednotlivých stanicích metľa, ve vztahu k pozemkům
vlastněným CWI Smíchov (v areálu na{vaném PREFA) se dle předloženého rozhodnutí
kolaudovaly pouze části ochranného systému metra - ovládání a signalizace a strojní
zaŕízení oSM,

(iii) ve světle těchto skutečností isme iiž definitivně přesvědčeni. že tvrzení DPP o tom. že
vodní díla umístěná na našich pozemcích isou ieiich vlastnictvím. isou účelová a

výstavby Magistľátu ze dne 27.7.t995, č.i. MHMP 61648ĺ95 iasně dokládá,že:

a. předmětem kolaudace byla skutečně díla nacházející se v lokalitě PREFA, jmenovitě:
objekt III B-53-l l - gravitační přivaděč _ jímací šachta a objekt č. III B-53-l2 _ l0
kusů jímacích vrtů, všechny se nacházející v prostoru staveniště PREFA,



CWI Smíchov s.r.o.

b. kolaudace byla vydána vlastníkovi těchto děl a pozemků _ společnosti InŽenýring
dopravních staveb ä.S., přičemŽ v odůvodnění je jednoznaěně uvedeno, Že
provozovatelem a správcem těchto děl bude DPP (coŹ by nemělo smysl uvádět, pokud
by DPP bylo jejich vlastníkem, navíc srovnání s qýše uvedeným rozhodnutím dokládá
i rozdílv postavení IDS v daných řízeních),

c nebylo vydáno v Žádném vyhrazeném či tajném ľeŽimu,

d. jak jsme již uvedli v poskýnuté dokumentaci, v přímé souslednosti a návaznosti na
tento StaV bylo pak i rozhodnutí o povolení nakládání s vodami vydáno tehdejšímu
vlastníkovi děl, tj. IDS'

e. Ve svém souhrnu pak tyto dokumený potvrzují, że vlastníkem vodních děl
nacházejících se v areálu PREFA byl vlastník předmětných pozemků, IDS a následně
se jím stala CWI Smíchov s.r.o.

Podáváme Vám tuto zprávu s tím, Že povaŽujeme za zásadní uvést na pravou míru dosavadní tvľzení
DPP o údajném vlastnictví vodních děl umístěných na našich pozemcích a poskytnout tak všem
kompetentním a odpovědným osobám objektivní a pľavdivé informace. Věříme, že i provedením
korektní a nezávislé analýzy obou kolaudaěních rozhodnutí, přiložených k tomuto dopisu, je moŽné
ověřit pravdivost našich tvľzení a odpovědně pak posoudit náš předloŽený návľh na vyřešení současné
situace.

S pozdravem,

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

Přílohv dle textu



Váš dopis značky /ze dne 14.5.2019

naše značka 201 9/67i900200

vyřĺzu|e / linka Staňková/2961 _92027

místo odeslání / dne Praha 28.5.2019

Poskytnutí informací podle s 14 odst' 5 oísm. d) zákona č.106/1999 sb o svobodném ořĺsttlnrl k

informacím, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů

Dopravní podnik hl' města Prahy, akciová spolecnost, se sĺdlem Sokolovská z17t42, Praha 9, lto:
00005886, obdrŽel dne 14.5.2019 Vaši Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přĺstupu k
informacím, Ve znění pozdějšĺch předpisů (dále také jako ,,lnfZ"), v níž. žádáte o informace k níże uvedeným

dotazům.

,, obracĺm se na Vás s Žádosŕí o zaslání kopie dokumentu v nĺže popsané věci.

CWl SmÍchov je vlastníkem pozemkťl parc. č. " 659/L,659/2,659/3,660/1',660rŻ'66l' 662J7,662f2,

66a3, 66a4, 664, 668/3, 668f 4, 668/5, 669 /7, 669 /2, 669 /3, 669 /4, nacházejĺcích se y katastrátnĺm

území Smĺchov, obec Praha a zapsaných v katastru nemovitostĺ Vedeném Katastrátním úřadem pro

hlavnĺměsŕo Prahu, katastrálnÍ pracoviště Praha, naLV č..141'99'Tuto skutečnost dokládám ýpisem
z listu vlastnicví č. 74L99, jenž je přílohou tohoto podánĺ. Po usnadněnĺ lokalizace těchto pozemkťl

zároveň poznamenáváme, že se nacházejĺ mezi ulicemi Strakonická a Nádražnĺ na pražském Smíchově

Dozvědělijsme se z archĺvu [z pořadu Voda nad zlato v rámci seriálu Nedejse p/us Vysĺtaný dne 17-

3-2019) o tvrzení, ž.e jĺmacích vĺtŮ vody umístěných na našem pozemku se přímo dotýká,

prostřednictvím spojení gravitačnĺm přivaděčem, stavba objektu Technického centra 3 a provoznĺch

souborŮ ochranného systému trasy lll. B metra v blĺzkostisfanlce Radlická (zTc 3) a dle v pořadu

Zveřejněných inťormacĺ, především rozhodnutĺ odboru dopravy MHMP [kolaudačnĺ rozhodnutí) patrně

pod č.j.D0P/R1-05/95-Mt[přĺp.'D0P/R1 -0319í-Mt) z roku1995 vydané Dopravnímu podniku

hl. města Prahy a povolujĺcĺ užívánĺ předmětné stavby a o tvnení zaměstnance DP v tomto pořadu, že

tato kolaudace má určitý dopad na reŽ.im jĺmacĺch vt1it a gravitačního přivaděče.
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V této souylsíosŕi se obracĺme na Dopravní podnik, se žádostí o zaslánĺ kopie vÝše uvedeného

c

V návaznosti na Váš výše uvedený dotaz Vám v příloze zasíláme poŽadované dokumenty a to konkretně

Kolaudační rozhodnutíobjektu Technického centra 3 a provoznĺch souborů ochranného systému trasy lll.B

a Zrušení utajenĺ kolaudačnĺho rozhodnutĺ zTc3'
S pozdravem
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Dopravní podnik hl. m. Prahy,

akciová společnost

Mgr. Dalibor Kuěera

vedouci odboru Právní

Příloha: výše uvedené

łľrłní
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Dopiävtt]ĺÍpdńlk
li|srn[l'ofnffiPľahy
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KoLÄUDečľÍ sozHoD r

Tnženýríĺl9 đopp3y6ích st.aveLr F-. s'. Poväřený =ągLuPovanÍrnĐopľavníľro Padílitgu hl'rn.Praby 3.S., poct=l Hągistrá.tu h-l .m.Prahy -o<lborlł doFrarły. Ęł-enŕ jo podre t i20 gt.arrebni}ro zákclna sPeciátnÍnst'atrebnÍm úřadem, návrh na rryd{n1 Jrolar.tde'čn{ho r-aahacinui.í Proetavbu " Tec}rnic]sé eent.ruĺr ] 3 a ProvoznÍ geubory crcnrannéhc:gysüému gŁavby ĺrelra tra'By rrr'B. ''

Pc přg=kcumánÍ r'álrrhu a na 
=Ák'iedé 

t*sledlsÔ rlgtního jeclnln!,sPojęného s mígt nÍgr Ěelřením gi'ave bní iĺi;;- Podle 9 82 adgt.. 1zák. ě. 5o/ 19?6 Sb. , a r1zemnín plánováľlĺ a staveŁnín řáduígt'avelrní z'álson). ve znění zákonÔ č. lo3/t99o a č. ,'6zŕt99? sb
Povolu je užÍvání

objeJs't'u Teehníchého cent.rą 3 a prorroeních soubor* ogľ.,:-annéhoEygténu Ĺragy rII.B meŁra.

}íasr1strát hJ.n.Prahy - odbor doPravy Jaho gPcciální gtavebníÚřad eodle 9 sz odgt. L,z gtavgbního záJsona ą 6 43 odst.Zwyh.láškv ě. e3/ 1976 Sb. ,ve zněnÍ rłyhláĚeh ě. l55./19€o Sb' , ač.379./1992 sb. , gtanoví Pro užívání stavby nágiedující podmínkY:

1.QdgŁrenl Ł zjĺšŁěné erôgajsy v o}rjektumÍstního ĚeŁření ue dDe 7.a.g5

ł- lł .l*łł,ľ,4?1r
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2.oPatřit. vho<lnoll Pavrchovou ochrannau ocęlové
J'ezného o<ldětení ěerPací Ětacl-lŁy objektu zTc-3

konet.rüĘce

T:31.12. 96

3.oeravít náĹěýl/ po<llah na
objektu ZTC-3

PodgĘtá'ch schodiĚť před rrýLahy v

T:31. 12. 93

4.Qdbortr dopranry MH}JP před]oŽit. dolgJad o povo]en1 připoJení
a provozu poboěkové Łelelonní r.leťředny zTc-3

5. odboru doPravy ľIHHP předJoŽiŁ zprávr.l <l
odatra'}ěÍtí závad zJiĚtěných zágtupcĺ grJ co čr
Ěeüření dne 7.8.9ä

el'edovánÍ a
pří mísüním

údrŽbářsJré dí lny
v or9ranických

6.SŁanoviŁ v provoznich podmínkácb Pro
ŻÄkzz gvařování a zákaz ocüĺlašťovánÍ
rozPouštědlech.

7.Bevize vŕt.ahü ą clalĚích wyhrazených zařízení nusÍ býŁprcváděny w pravidelných inŁenral'ich daných přectpíay'ą t.o
osobou , kt'erá l,laetnÍ plaŁné 'oPráwnění k Łét.o ěinnoet.i.

ołlewodnĚní

Náyrh na kolaudaci byJ v řízení Přęzkoumán w ceJ,ém rclzBahl.l
ze jĺnéna Př1 r1gŁním jednání a míst-ním šeŁření. Po doJ.oŽenl
FoŹaciovanýgh dojslaclü ge vytvoříLy předpoklady Proto, aby rnohl'cl
bÝt rrydáno hoJaudaEní rozhodnut.Í.

V ]rolaudaěnírn řízęnl byl:l !5ępgĹatoványpřgdePganých zJĺoušeh a sĹanovigha oľgánü
Łl adná.

vyhôvu j ÍcÍ výslęglh:ł
stáŁnÍ gPrávy byla

v řízenÍ bylo zjištěno, źe gtavba !e Fl^ovedena PadJepl.cljetŁové do]srrĺrentacę owěřené Eía\'Bbním úřadem ve EŁäVebÍtímřízenÍ. Drobné odchytky skuüeěného erowedení atavbY od ověřenéProjekt.olré dolsr.rmentace. které jgou v ní rłYznačeny, nęĺłyźaduj1zvláštní Fízení a eŁavební Úřad Je bere na všdoutÍ.

Poučení

Proti tcnuto roz}rodnutí ge lzg odrrol
Jeho oznámení Jĺ Minigtergtvu dopravy čn
odboru doprarłv l,lagigŁrátu h_t .n. Prahy.

at do lS dn0 ode dne
, podáním učiněným u

ę+ť ł,
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r. úěaetnícĺ řÍzení
DoPrawnÍ podník hl .m.Pra}ry _ Het'ro o'z,,sazečgká t,Praha 1o

rr.dotěené orgrány gŁátní gerávlr

Hvgĺeník ht .m. Praľry,ByťÍřshá 12,P:^aha 1Haeičslĺý záchranný ebor hl .n.PraJry, Sokolslĺá 6Ż,Praha 2I-ngpęlrtoráĹ bezpečnogti Prácc-Pro ľl1.ĺr.Prąhu,}lontivíŁova 5,P?
ľi*"1=!:"lŁvo obranY čn ľni co či'Praha 6,Pošt,echr,6l/?Uřąd Co ht.n.Prahy'Pľaha g,U Sluncové 4odbor obrany líHl'ĺP
oU Praha E,Nán.14'říJna 4

rIr. ostaŁní

Inženýrtnq doPravních gŁawgb,Na }íoráni 3. Prąha 2
ľetroproJehŁ a,B.Dám.r.P.Pavlova 2, Prana 2cKD PBÄHA DÍ'Ż,a.g,
llletroet-av a; e.
voD
DOP/BT. HT,Fg,Kl
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"ff:l*raná.bo Ô,: 7'. 8. J.995 na'ZTC-3
Přítoľrní : dle Prezenč'ní lĺaŁiny u].ožené na odboru dopravy MHHP

Předněť řízení: Qb'Jekt zTc_3 všeŁně
ingŁalowané t"echnologícls,é zařízení ł
ochranného gygŁému Łragy rII.B utetřa.

Lechnologrícjgéľto vybavenÍ a
JsŁeré ĺ,rá zabeaPečovaŁ Provoz

Při zerovoziíovánÍ dopravnítło sygŁé$u t.ragY IIrB netrylo zařízení
EygŁ'Bu oSM věeŁně zTc-3 dojĺoněęno.Po dokoněgnl , ProvedenÍ nezŁryŁn:łch
zkouĚek , předání 'a PřevzetÍ požádat invegŁor dne 1l . z. t994 o
ProvedgnÍ ho] auclaěního řízenĺ. Qdbor dopravrl ľÍHMP Po Přezhouĺnání
dolsladové částí vyzva,l gŁaveŁrníka } dopJ.nění nezbytných do]rladÔ a
řízenÍ Přerušil. Dne 5. 5. ĺ995 bz]o řízení obnoveno PodánÍm nové
Žádostt ' Dne 2ą. 5- 1995 proběhlv v ráĺnci ko]'audaěnÍho řízení ÍunhčnÍ
zhoušky E \Ą/ho\'ujícín výsledherr. ZbývajÍcí poŽadované do]ĺlady, věgĹnš
vodohogPodářsłého rozhodnuŁÍ byly doloženy v prüběhu měsíce ěerĺlence

Přĺ mĺslním šetřenÍ a r5glnÍm jeclnánÍ byJy Prověřeny nágledlrj{cígtavgbní objehty a Pr^ovoŻDí gor.tbory:
A/ TechniiIsé centrr.rĺl
rIIB-52-oI Technicjgé ceŁr.iłm 3
IIrB-52-ou NasávacÍ kanáJ' a šachta
r.IrĘ-o3__o2 PřÍgtupová šŁo_l,a
IrrB-53-o3 Jímací štoly
irIB-53-r4 čerpací ĚachŁa grarrit.aěního přivacěče
I íIE_-67-82z' l ? }iabeJ,ové Pľopojeni Bad]'ice-Srníchovshé náclraží
rrrB-8r-91 silové p92y'o6rn
IrIB-8J'-92 Tranejiiŕrlovna v TC
JIIB-B2-91 owJ'ádání a gígnalízace
rrrB_82_92 Měření a reęrutace v TC
IIIB-a2-93 ĐeŁekěnĺ zařízenÍ
IrrB-82-94 InÍor.ĺrląšnÍ gyaŁén v TC-3
IlrB-sz-gti ProgŁřed}łr Pro BPoJení w TC
IIIB_8.2-96 Požární glglnal,1zace
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IITB-83-91
r.rrB-83-92 -
r I rB-83-94
r rrB-84- 93

r rfB-84-94
rIrB-84-95
ÍrIB-84-96
I rrB-85-91
IrrB-85-92
ÍIrB-8s-93
rIIB-95-94
ÍIrB-86-91
IrrB-86-92
IÍIB-B6-94

Sarnogtatné JcoJ audaěnÍ
dne 9,3.1989 pro pS:

DĺegelägragáŁy
Ęłeht.rłÍc}sé zalÄízení DA. -_._

NaÍtové a olgjové hogeodářgtví
Cirtutaění chJ.adící o]ĺruhy
úpravna vocly
č*.ĺp""Í Btanięe Pttné vodtr
č..p""í gŁantce odpadnÍcľr vod
Fi 1ŁrovenŁitašní cenŁráJ a
Kl iĺratizace TC_3
SpeciáJ.ní vzduchoŁechn1Jsa
VzduchoŁechnL ka di esel' agreEráŁtl
SLrojní zeřízení
Dílny a shlady
Zdvihací zařízení

B/ochranný ayst'ém tra.gy rII B
rrIB-B2_l1 ĺ- orr_ládání a gígnalozace lSlí Et'NB
rrIB-82-13 th.tádání a signąlizace oSM Et..Tr
IrIB-B2-14 ovládánÍ a gĺgnalizace o8H et..BÄ
rrrB-BZ-J5, ovłádánÍ a signa-l j'zaee PREFA
ÍIIB-86-1I Hl,avní wěĹrání osM v rlsehu nA-sN
rrTB:85-l4 HlawnÍ větrání ÔŚ}í ve gdruŹ. oLrjehŁu
r118-86-11 StrojnÍ zařízení oSil ve gtanici NB
rirB-B6-l3 SŁrajnÍ zařízení oS}ĺ ve stanici JI
IIIB-86-14 Stľojní zasízení oSil ve gtanici BA
rI18-86-2l SürojnÍ zařÍzenÍ oS}í rr úgehu NB-.TJ
ÍIÍ8-86-22 SŁrojní ząřízení Qsĺ v rlgeJĺu JÍ-BÄ
Í118-86-23 ŚtrojnÍ zařízení oSH v rlgeJsu tä-sN
IrIB-s6-24 SŁrojnÍ zařÍzenÍ osl{ - PauFA
ITIB_91-45. Kabelorré vedenÍ zz]tv BA _ Tc3

rozľrodnuĹí
IIrB-82-2r
ITJB-82-23
IIIB-82-24

č' J.DoP,/Iv-1997/ B9-Gu,Ky bylo \'ydáno
ProgŁředhY Pro spqjení oSM st. NB
Prostřed}sy pro gPęJení oSt{ at.Jr
Progtředlqy Pro gPojení os}í st.tA
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- 3-
předlc'Žené 'do]rl.ady 

' .

1' Doklad o zkouĚce PlynoLěBno.tÍ ŁraBy rIrB ze dne 25. 9. 1990
2' Dohlad o Ehoušct PlynotägnoEtí v Pro.toru TC-3 ze dne 3. 1l. 1993
3. ZPráva z śunJsšních zkoušeh z VI/95
4. Zápis o eředání a PřevzeŁí objettu zTc-3 ze dne ?7.l.7gg4
s' Zpráva TDI h ukoněení a}ce ZTC-3 ze dne
6 ' BozhodnuťÍ wodohogpodářa}ého oľ'9ránu ě. j ' HHHP- f.t64g/ s5.vYs/ 3_?,t tíJ,/gá

ze dnę 27. 7. 1995
7. Zpráwa TDI- LeleÍ.r1etředna zę dne 2.t2.1991
8. Zápis o předání a převzetí te].úgtředny ze dne 7g.t2-l99-1
9. Zpráva TDr -ŁrangÍorrnovna v TC3 ze dne í,2.7.7gg7
lo.Zápig o předání a převzeŁÍ tr:angÍorrnovny z€! dne 16.10.199t
lt.Zpráva o rnŕch revízi et.zař.22kv ze dne z4.7-1991 č- j.1s./91
l2.Dorrtněls rewízní zpr$w za dne 9.1091 č. j ' 16./91
l3.Protoko1 sTÍ é, J.ŻĹ/ 91 ze dne 4.9.9l a 17, to.1991
l4-Zpráva TDr - ov]'ádání a Eĺgnaliaace v TC3 ze dně 25.3.1992
15'äápĺg o předání a Přewze.Í ovládání a gignalízace ze dne 10.4.92
l6'Zpráwa TDI - mĚření a reguJ'aee rr TC3 ze dne Il .z.Igg?
l7'Eápie o předánÍ a převzetí měření a regulacę zę qlne ?7.2.!g9"
l8.Zpľárra TDÍ - iníornaění systém v TC3 zg dne Lo.12.t99l
19'3ápĺB "' Přecánĺ a přęwzetÍ ínÍoľĺracního gyęŁébu ze dne 19.12 i99J
2o.Zpráve TDr-proeŁředly pro gPojení,gděl .kąlrety zg dne 1o.l.l'.1991
2j"Zápís o PrYedání a Převzetí edét.katr,.prosŁředky pro e.PojenÍ ze dne

1E-tt.1991
?Z.Zpráva TDI -radtové gpojení Vľ.V ze <lne ?.l2. 1991
23.ZPráva TDr Łe]''roz.'rody v TC3 zg dne 2.12.ĺ991
?A.Zpráva TDI - jednotný ěag v TC.3 ze dne 3.2.lgg?
Z5'Zpráva TDr - závodnÍ rozhlag v TC3 ze dne 3.?.Lgg2
26.Żápls o předání a převzeŁí proe!ředko prcl sPojenl zę dne 19 3.92
27.Zerárra TDÍ- prüuyBlolrá t-elevize ze dne 3.z.lggz
?8. Zeráva mI - poŽární gignat izace ze dÍre ?4. t . t 992
29'Zápĺg o předání ą převzetí Pažární signalízacg v ľc3 ze dne

30. ĺ. l992
3o.Záeĺe o předánJ a převzeĹí DA,etrojní í el.ěáet ze dne 14.x.J99?
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31.Zpráva TDr-eI.źařizenÍ Pro ĐA ze dne t'2.12'1991
32.Zpráýä'o výeľl .rewĺzi el .zařÍzęnÍ DA,é;3.t"/g! tze clńB 27.rl.9r
33.Proto}ol SDTI é-r-2/92, ze dne 13.1.92 pro DA
34-Zpráva TDI - naÍŁ-ą olej.hospodářeLví ze dne 7.1l.t99ĺ
35'Záp1e o odgrrzdání ą převzetí naÍŁ-a ofej.hoepodářEŁví v TC3 ze dne

14.11.1991
36.Zápĺs o odgLranění vad a nedoděIJĺô z přej'N+Q hotP. ze dne 10.12.92
37.Zápig o předání a převzetĺ čs piŁné vody a chlad.okruhťr ze dnÉ'

26.3.92
38.Zpráwa ľDI - čs pĺtne vodý ze drle ?4.3.1992
39.Záp1s o PřgdánÍ a Převzetí chemíc'té uPravny vody ze dne t.12 1993
.lo. Zrrráva TDI - chem' ÚPravna vody zę dne 25.11- 93.
4l.ProŁohol o homplexních z]rouĚkách úPrawny vody ze dne l5.11'93
4?-Záptz o cdevzdání a přewzeťĺ čs odpa<lních vo<t ze dne 16.lo.t991
43.Zpráva TDr _ čs odpadnícb wocl ze dne 11.10.199r
44.ZApíe o předánÍ ą Převzet.í ÍiJŁrovent_itaění gtenice za dne

16.4. r992
45.Zpnáwa ľDI - ÍilŁrowentiJ'ace ze dne lĄ.4.Ĺgg2
46'Záeíe o předání a PřevzeŁí ĘliuraĹízace TC3 ze dĺlę 26.3.1992
47'?płäwa TDI - J'.l1matizace ą chJ.azęní ze dne e4.3.1992
48.Zápte o předání a Přgvzet.í vzduchot,echniky DÄ ze dne ]2.12,91
49.Zpráva TDr - VEľ DA ze dne to.12,199t
5Q'Záp1a o odevzdání a Převzetí EPeciálDÍ vzdr'lchotechníky ze dne

5.3, 9?
5l.Zpráwa TDr-gpec!ální vzduchoŁec.hniha ze dne l4. z.tgg?
t2,Zápĺe o předání a PřevzeĹí ęŁrojníľro zařízenÍ zę dne 4.9.l'99l
53,ZPrávą TDr_etrojní zařÍzení v Tc3 aę dne 27.B.1991
S4.Zpráva TDI - vybavenÍ dílen a sJsladô v TC3 zg dne 6,5.t992
55.Zápís o eředání a Převzetí díten.\Ą/baveÍ!í v Tc3 ae dne 26.5.92
56'Zápte o oderrzdání a Převzet.í ĺĺogtovéľro jeřábu vTC3 z1; dne t9,6 89
37 'Záp!a o odewzdání a PřevzeŁí zdv1hacího zařízenÍ v TC 3 ze dne

t7.12. t993
S8.Zprávą TDr - zđvlhací zařízenÍ ze dne 16.12.1993
59.Zpráva TDI - gilowé rouvody nn v TC3 ze dnez4.1.1992
6o'záPĹB ą předání a převzetÍ ĺilowých ręzvod{t ze dne 26.$,1992



tra.:tBl

6'1 .záPlĘ o předání a převzeLÍ gítorłŕch rozvodü nn zé dne 2-?.Lggl
tizlzäĚ'Iś ó ođevzáái,í a pľeväśtíäiioůych rozvodJ. zc dne 2g,7.'gg3
63'ZápÍe o odevzdání a Přeĺvzetí s1tových ľozvod0 ze dne 19.5.1993
64'Zápĺe o odewzdánÍ a převzetÍ gilových rozvadü ze dne 2l,12.1993
65-Záp1a o odevzdánÍ a PřevzetÍ eílęĺrýctl rozvodü ze dne g.?.lgg4
66.Záp1e o odevzdání -a přewzeŁí e!]ornĺch rozvodô ze dne 30.9.1994
67.Zpráva o '.ł-ých.revízi el .zařízenÍ ě.5.76/?2 ze dne Ĺg.4-92(9Zeťran)
68.Żpráwa o vých.revizi el.zařízení ě. ,.14/gz zę dne Ą.3.gz
69'Zpráva o \^Źeh.rev1zí e!.zařízęnÍ ě. 5.?9/92 ze dne 22,6,_?6.6.92
7o. Zpráva o vých.rev1zi eI.zařízení ě' J. La/gą ze dne 25.9. -3o. 9.94
7l'Zpráva o wých'rewizi el.zaFízęní ř. j,Ĺg/94 ze dne 2o.9.-26.9.94
72'Záp1a o předánÍ a P'."vzeŁí zdvihącÍho aařízení'v TC3 ze dne 4.5.95
73'Zpráwa TDI - dáthové ovládání' oSH sŁ.NB ze dne 9.6.t989
74.Zpráwa TDr -dá:,kové ovl ádání oSM et'Jr ze dnE 9.6.19s9
75'Zápds o předánÍ a přęvzet.í dá]]g.ovl .NB + Jr ze dne 21 .6-1989
76'Zprávą TDI - dáltsové owtádánÍ oS!{ st.B.A ze dne 2t.3.1989
77'Zápie o odevzdánÍ a FřevzeŁí dáIk.ovl'oSM st'ĘA ze dne 6-4.r999
78.Zpráva TDÍ - dáthové ovlád$nÍ oSH st.BA ze dne l8,5.1989
79.Zápíg o odevzdání a PřevzetÍ dállr'ovl.oSľ v objg}ĺŁu PBEľÄ ze dne

2S.6. i991
Btll .Zľ:ráwa TDI - dáJkové owládání QSH v obje]rtu FBEFB zę dnę 3'6.1991
81 'Zápig o ođewzdání a Převzet.l hlav,věŁrání v ot,jekt.l.l PnEFA zs dne

15. 8. 9l
82.ZPrávą TDr - HV v objektu PBEFÄ ze dne26.?.gL
83'Żpráva TDI - vzduchotechnlha oSM ve So eť.Padlícká ze dne E.10,r9BB
B4.Zápís o přędání a přewzęŁí tJV ostí ve So BŁ.BA ze dne 5.1o J9B8
85.oJtí monŁśŤe HV -qo BA ze dnę ll.7.19BB
86'Żpráva TDr - gtrojní zaŕlzenÍ Q-Sil ve at,NB ze dne t,8,a2?.8't988.

?2.9. J98B al9. roBB
87 - oJK - sŁr'ojní zařízení et. NB
8B'Záptg o předání a PřgvzeŁí st:rojnÍho zařÍzenÍ oSl.Í s.N8ze dne 4,B.a

23. B. I9BB,3. 1O. BB a21. tO. BS
89'Zápĺe o eředání a pĺŕewzeĹí otroj.zař.v mezigŁan.Úg,eJsu NB -Jr,Jr-'BA

ze dne 23.B.tgBB
9o'Zpráva TDr - atroj.zař.rrmez'gt'úgehu NB-J.,ĘÄ-Jr zg dne a2.8.88
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91,Zápi-ą o předenÍ ą Převze.Ĺí gt.roj.ząř.oSM ve sŁ.Jr ze dne 3._1 B.198820.10.BB,Zt.tO.gg a 2.J2,gB
92.Epráva TĐr _ gtľoj.!aŕ.ve st,'Jr ze dne 23.9.88,z.!o.88 a 25.1l.88
93. Zárris o předání e Převzęt.l eŁľo j ' zař. ve 5t. tA zQ dneŻ3.B.88,3. 1o. 88 a 21,108B
94'Zprárlą TDI - stroj.ząř.rre Bl .ĘÄ ze cine 22.8.88, 3.10.89 a 19.10.88_?5'Zápis o předánÍ a PřevzeLí stroj 'zaiś.v úsehu BA - sN ze clrle l2.5.8aa 4.8.88
9ti,Zpp;i."łą TĘi sLrcj.ząř. v úsęJsr'l BA - sN ze dne ?6 +l
37 . .JJI(. rnon+*äŽe st:^ojnÍho zaŕjzen1 oSM
'--r5.3pyiiĺ'1ą TĐr -iabel.vedení rl ĽigeJ.-u Tc3 - BA ze <lne
99'Eápis o cd+vzdánj a Pi(evzet,í kabel.veclerli Ż? kv

.l'6'5.19._Ýo

i '-]o . Zpráva o revĺzí el , zařízení I fi9 - 1 ze dne 24.5 3. 7. 1 991

Vyjádření Úěa.stníkü:

DP hi . n. P:-ąhy a , s nemá kę kol lrciaěľlínu
s_:.st Élmtl t.l^asy Iiĺ B ĺneĹr^a piÁipąnjnęk

89 ą .t.6. 86

10 5, J.3911

Tc3 - ĘA z* clne

tš{zenJ ZTi]3 a ochrarĺnén\t

HygÍenická gt'anÍce hl . rr. Prahy:
1 . Fožądu jg se ProvęcęnÍ rĚ.-,izę odsávání digeetoře ,,l laŁrorat.oři 

':r-orozbQr vody a Podie vÍĺsjec]ĺťl e:ćípą6r.'5 prowégt. ü''ratĺl.t t.ak, a.b!z lrPracovníĺn ot.voru dígestoře dosahoval3 tŤaclh1clgt. pror"rděnl vzdr.rchr't 0,E
:::.r'śec .

2 ' S+_ancwił_' w Pro\/cŻ'n1ch podnínJsách prc ťrdrźbářské d'1ny zá,,azgvařowán1 a zákaz ocbraĚťovánÍ tr orqranĺc.Łých rozptlšĹědlech-



ir*t

Hąeĺše]sý záchranný" !so. hl . ur. Prahy gouhlagÍ Ě \}VdánÍĺl
rozhodnuŁí za Podmínky , ,źe provozcnraŁel ve gvém
Př1PrąvenogŁ1 gŁavby k trualému uŽívání uvede a doloŽí l

eouhL asÍ E Jĺol audací
IIÍB šátt' os}'_

hoJaudaěního
prohIášení o

a nemá

_ kontrolu tlaJłu ną hydranŁech
- revízĺ přenotných hasících přístroJü
- revizĺ EPS

Hlavní úřad co čn,reEionáInÍ úřad Co Praha a l'íagigt.ráŁ odbor obrany
Pľąha:
ZjišŁěné záwady:

l . Zątopení lqanátu v mígŁnosti vodníbo hoepadálńství
?-NetěsnosŁ vodní nádrŽe př1 patě obvodovábo zdiva
3.NetěgnosŁ mot.oru DA ě.5 (nebo Jeho olęJového hogpociáŕgŁrrí)

TyŁo závady nebrání trŽívání
rozhodnuŁí.

gouhJ,asíme ts rrydáním kolaudačníhc

VlrJádření }íet'roprojekŁu a.ts. : GP
přĺponÍnek k předmělné gŁawloé zTc-3 +

V:zjádřenÍ ProvozovaĹgle DP hl.m'Prahy _ Metro

- odeŁraníŁ zJĺĚtěné pľ{sa]ry v objekŁu zTc-3 dte re}larračního doeigu
v te:"ĺlÍnu 31.12.!995
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HLAVNÍ MĚsTo PRAHA
MÄGISTRÁT HLAVNÍHo MĚsTÁ PRAHY
ODBOR DOPRAVNiCH ACBND

Yáš đopir zn. čł.
MHMP-985188
n0l'oDA/tłk

Sldlo: Marirínské nńm. 2, l l0 0l Pľahat
P'acovišla: lungnoonovĺ 35129, lt l 2l Proha l

6ła

Dopľavnĺ podnik hl.m. Prahy

Sokolovská 2|7142

19022 haha9
STEJNOPIS

Za

t.l. 236 00t I I I
frx 236 007 040

Dstum
20.?.20t2

VěclZľušenĺutaienĺ bł l*rÍ, Er( .,

oznamujeme Yám, źn, jsme u nížc uvedeného čísla jednacího zrušili stupeň uĘení
ryhrazené, ncboť pominul důvod pto jcho utaj"nĺ.
Kěj.: DoP/Rl_09/95_} 'tÍt ĺĺ ĺl1,ĺfr? /)Lry

PRA
PRA
PRA
PRA

!rA
GUE
LjĄ

C
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Maqi stráŁ
hlavn-ího města Prahy
ođbor výstavby

c. j. : MHMP-616 48/9s
vvs/3'2Lr6 /e5 /To

Jł+ a/ĺł3. łlaąr

Dopravní podnilĺMÉTĺrJ.' a's'

Ö'i.l 3oq3
Doślo lĄ_08_1sg5

,Ą4zgo 
4oťł

Dci,.r i ''ii;i ;:t5
Č.i., il3o Fiil,l

aze đne 27. 7 .1'995

,) h J'':

ěleno

R.oZH.oDDÚT-TTÍ-

ođbor výstavby MagÍstrátu hIavnÍho města Prahy (đáre jen |'oV
MIIMP|I)' jako vodohospođářský orgán a specíáInÍ stavebnÍ riřađ,

vydává
fírrně rnŽenýring đopravnÍch staveb a.s., Na Moráni 3, Praha 2
rozhodnutí o kolaudacÍ pođle s 9 ođst. 4 zák.ě. )-38/73 sb., o vo-
dách a S 82 zák.ě. 50/76 sb.. o ÍrzemnÍm plánovánÍ a stavebním řá-
đu, ve znění pozđějšÍch předpísů, jÍnž se povoluje uŽívání đokon-
ěené stavby vođohospodářských objektů tlIII.B 53-11 gravitaěnÍ
přívađěě a III.B 53-12 jÍnacÍ vrty, realizovaných v rárncí stavby
III.B metrall k urěenénu liěelu pođIe skuteěného proveđenÍ stavby.

odůvođněnÍ
InŽenýring đoprarrnÍch staveb a.s. ' Na Morání 3, Praha 2

poŽáđal dne 3L.3.]-995 o kolauđaci výše uveđené đokoněené stavby
vođohospođářskýcľt objektů realízovaných v rámcĺ stavby III.B
metra. Tínto đnem bylo zahájeno řÍzenÍ.

ov MHMP oznámiI zahájení řízenÍ đopisem ze đne 9. 5. ]-995pođIe ustanovenÍ s ]-4 zák.ě. L3o/?4 sb., o státnÍ správě ve
vođnÍm bospođářství v ú'plnéĺr zněnÍ zák.ě. 458/92 Sb., a pođle
zák.č. 50/76 sb., o rizemnÍm plánovánÍ a stavebnÍm řáđu ve zněnÍ
pozđějšÍch přeđpisů a stanovĺI ústnÍ jednánÍ spojené s mÍstním
šetřenÍn na đen L6.5.1995.

Pođle potvrzenÍ zástupce DP lrtetro ze dne
všechny původně zjĺštěné závađy odstraněny.

20.6.1995 byly

Vođohospođářské rozhođnutđ' o povolenÍ stavby byIo vyđáno đne
29.L.1981 pod ě. j. oKtÍz 839L/8:o/Berlľarb/vod a sóuěásně Ďsoa7so,
9897/8O, 8740/80.

Bvlo realízováno:

obiekt ě. III 8-53-L1 oravĺtaěnÍ přivađěě:
GravĺtaěnÍ přívađěě slouží k zajĺštěnÍ vođy pro technícké

centrum Tc-3 pro úěely chlazení a úprarnr vođy. Na staveníští Pre-

Adresa: Telefon:
(i )2448 1111

ťax? 232 2Ą 12 Bankovní spojení:
Česká spořlt'elna, a.s-Řásnovka 8

1

tČo: osą58t



6

i.

fa na SnÍchově u Strakonické ulice byIa vybuđována jÍnacÍ šachta
kruhového profilu 4,5 m a hloubky 34 n. Celková délka skuteěné-
ho provedenÍ přívaděěe je ĺzazro bm.

obiekt č. ITT B-53- L2 iÍmacÍ vrtv:
By}o vybuđováno ]-o kusů jÍnacÍch \rrtů v prostoru staveníště

Prefa v Praze 5' ńa SnÍchově ú strakonĺcké ulice, z nichŹ je jL-
mána vođa pro gravítaěnÍ přivađěě.

V techníckých podrobnostech se ođkazuje na projektovou doku$
mentacĺ skuteěného proveđení stavby

ZaněřenÍ stavby bylo přeđáno Instítutu něstské ínfornatiky
hl.n.Prahy đne 2.6.1995 pođ pořađovýn ěÍslem 660/95.

Stavba byIa proveđena pođle povoleného projektu bez podstat-
ných změn. PodnÍnky vođohospođářského povoIenÍ stavby byIy splně-
ny.

Provozovatelem a správcem přeđmětného vođohospođářského đÍIa
buđe Dopravní pođnik hl.m.Prahy, a.s. ' DopravnÍ pođník Metro,
Sliaěská 1, Praha 4.

Rea]-izovaná stavba je v soulađu se zájury chráněnými zákonem
ě. L38/?3 sb., o vođách a stavebnÍĺr zákonem a jĺné důIeŽĺté zájny
spoIečnosti nebyly đotěeny.

Proto byIo rozhođnuto tak, jak je wpřeđu uveđeno.

PouěenÍ o odvo}ání:

Protí tomuto rozhodnutÍ se mohou r1ěastnÍci řÍzenÍ ođvolat đo
15-ti đnů ođe đne doruěenÍ podánín u zdejšÍho ođboru k minister-
st'rnr žívotního prostřeđí České repubIíky v Praze.

,úffi
\ffi
ľ'..'-_'-"fl's?ł7'/'\-tl

Ing. arcb. Vác1av Vonđrášek
veđoucí ođboru

-a'

Toto rożhođnutÍ nabyJ-o práwnÍ moci đne:
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