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Yźženi,

dovoluji si reagovat na dopis ze dne 6. května 2019,kteý byl adľesovaný panu primátorovi a

další dopisy, které byly adresovány přímo na mou osobu.

Rád bych připomenul, že Vaše spoleěnost byla účastna jednání, mj. dne l.4.2019 vkanceláři

Petra Hlaváčka a dále pľostřednictvím Vašeho zástupce, kteý nám následně předal Vámi

uvedené podklady, které byly dále postoupeny mj. k rukám Dopravního podniku.

Ztémat, kteľá ve Vašem dopise nastiňujete' se jeví jako kruciální problematika přesného určení

ochranného pásma druhého stupně pro vodní zdroj a vodní dílo a stanovení a jeho podmínek. To

znamená, že současně s technickým řešením pľo možné řešení ýstavby na Vašem pozemku a

současné při plné ochraně vodního zdroje, je třeba prověřit definici a podmínky předběžně

navľžené pľo ochľanné pásmo II. stupně na celém šiľším inemi. Tato jednání v současné době

probíhají a pľověřování je připravováno ze strany Dopravního podniku a v kooperaci s MHMP.

Při definici ochranného pásma II. stupně, pokud je vůbec nutno takto určovat, je třeba brát

v potaztaké skuteěnost,jestli vyhlášením ochranného pásma II. stupně nębude dotčena rea|izace

klíěoých infrastruktuľních staveb, kteľé jsou v uzemi plánovány.

Následně, v horizontu přibliŽně 2 měsíců, by mělo bý. zpracováno posouzení prostřednictvím

nezávis|é instituce - např. Výzkumného ústavu vodohospodářského T' G' Masaryka' které bude

odpovídat na otźvĘ, ťýkající se podmínek ýstavby přímo v místě Vámi vlastněných pozemků,

pľověření stanovení ochranného pásma I. stupně a jeho podmínek a prověření nutnosti zÍizování

ochranného pásma II. stupně a s tím souvisejících podmínek pľo rozvoj celého űzemi'

Především stanovęní ľelevantních otázek pro zpracováni neztxislého odboľného stanoviska k

problematice ochranného pásma by měla být předmětem informativní schůzĘ, jejíŽ

termín bude v kľátké době stanoven s ohledem na časové možnostĺ přímo dotčených

subjektů. očelcĺváme, že s ohledem na čas dovolených' bude možné najít vhodný teľmín

do konce sľpna letošního roku.
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V souvislosti s celkoqým vyzněním Vašeho dopisu bych rád zdtraznil, že jsem přesvěděen, že

hl. m' Pľaha bude ve spoĘráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a městskou ěástí Praha 5

konstruktivně a aktivně přistupovat k řešení složité problematiĘ v tomto ilzemi, přičemž

dlouhodobým cílem je vyvfüit veřejné zź$my v této lokalitě a tedy zajistit dostateěnou ochranu

existujícího vodního díla a vodního zdroje a s respektem k soukromému vlastníkovi

nezablokovat možnost ýstavby také na Vámi vlastněných pozemcích a na pozemcích dalších

vlastníků v lokalitě, protože z pohledu města se jedná o důležitou a klíčovou rozvojovou

lokalitu, kde bude možné realizovat ýstavbu pľo bydlení, administrativu a služby.

Věřím, aěkoliv to nebude snadné, že spoleěně nalezneme cestu, jak složitou administľativně

technickou situaci v tomto ilzemí vyřešit a stanovit podmínky, zakteých bude možné výstavbu

za předem stanovených a pľověřených podmínek realizovat.

S pozdravem

doc. Ing. aľch. Petľ

náměstek pľimátoľa pľo oblast územního rozvoje a územního plánu

CWI Smíchov' s.ľ.o.

Archeologická 2256lI

155 00 Praha 5

Síd|o: Mańánské nám. 2l2, llo 01 Praha l
Tel; +420 236 002 0l3' kontaktní cerľĺum: |2 444
E-mail: P.Hlavacek@praha.eu, IS DS: 48ia97h2t2



1.7.2019

lvl BäI?i'--"

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

K rukám:
Do vlastních rukou:

Zakázáno doruěení fi kcí:

Datové schránky

Datová schránka: e87xxyx, CWl Smíchov, s.r'o
Uživate!: Radek Menšík

Nezadáno
MHMP 1303868/2019

S-MHMP 832944ĺ2019
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne
Ne

Přij atá zprávä _ Deta il zprávy

Předmět: odpověď na vyjádření společnosti CWl
lD zprávy: 688112291

Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 28.6' 2019 v 10:51:22

odesílatel: HLAVN| MĚsTo PRAHA, Mariánské náměstí 2l2, 11ooo Praha 1, CZ
lD schránky: 48ia97h

Typ schránky: orgán veřejné moci
odesílající osoba: Pověřená osoba

Přílohy:

MHMP-í 303868-20ĺ 9.pdf (94'89 kB)

Události zprávy:

27.6.2019 v 14:39:!4 EV0: Datová zpráva byla podána.
27.6.2019 v í4:39:54 EVS: Datová zpráva byĺa dodána do datové schľánky příjemce. Je-li

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

28. 6. 20í9 v 1o:51:22 EV11: Přihlásila se opľávněná osoba ve smyslu $ 8, odst. 1 až4 zákona
č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zprávaje nyní doručena.
Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
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