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Věc

CWI Smíchov s.r.o.
se sídlem Archeologická Ż256l l
155 00 Praha 5

|Č: ľ. 841626
zapstna do obch. rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vloŽka Ż38597

Vážený pan
Ing. Michal Kľátký' vedoucí útvaru povrchových a podzemních vod
Povodí Vltavy, státní podnĺk

Holečkova 3I78l8
l50 00 Pľaha 5 Smíchov

Y Praze, dne 3. července 2019

1) Upozornění na nespľávné podkladv použité pro účelv wdání sdělení správce
povodí

2) YÝma ke ziednání nánraw a dodržování zákJadních zásad činnosti správních
oreánů dle ust. s 2 odst. 4) SpR

Vaše zn. 3327 12019-411 8

Yážený pane řediteli,

obľacím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov s.r.o., se sídlem Aľcheologická2256ll,
155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČo: 03841626, v souvislosti s problematikou vodních děl
nacházejícich se na našich pozemcích na praŽském Smíchově a specificky pak ke sdělení
správce povodí k Návrhu ochľannÝch pásem .vodního zdľoie pro ZTC v k.ú. Smíchov ze
dne29.5.2019 ood vÝše uvedenou značkou.

Po prostudování Vašeho sdělení jsme nuceni upozornit na skutečnost, Že předmětné sdělení je
založęno na prokazatel ně nepravdivých skutečno stech.

Vlastníkem předmětných vodních děl, jakoŽ i osobou výslovně oprávněnou k odběru podzemní
vody, byla společnost InŽenýľing dopravních staveb a.S.' Se sídlem Na Moráni 36013,128 00
Praha 2 - Nové Město, lČo: oot 94 260. Tato společnost v rocę 2007 změnila svou obchodní
firmu na IDS Praha a.s.



CWI Smíchov s.ľ.o.

Uvedené skutečnosti dokládají následující dokumenty (znichžten druhý nespľávně zmiňujete
i ve Vašem odůvodnění):

(i) kolaudační rozhodnutí odboru vÝstavbv oraŽského masistľátu č.i. MHMP-
61648195. VYS/3 -2116l95/TolVš ze dne 27.7. 1995 bvlo iiž wdáno nřímo
společnostĺ IDS Praha a.s. iako vlastníkovi těchto děl.

(ii) ľozhodnutí
l. ^^l.lÄÄÄ^í o ^^áoo*-i*ł vodami o 1684-0718 tnn /L''^hm -p Änp '77

března 2007 bvlo taktéź wdáno žadateli - IDS Pľaha a.s.. součástípředloŽených
podkladů, s odkazem na $ 2 vyhlášky č,.4321200l Sb., byl také doklad o vlastnickém
pľávu žadatele.

Podáním zędne 9. dubna2018 CwI Smíchov S.r.o. sodkazemnaustanovení $ 11 odst. 1)

zákona č,. 25412001 Sb., o vodách, oznámi|a příslušnému spľávnímu oľgánu, Že se stala
vlastníkem pozemků a současně na nich umístěných jímacích vrtů.

Všechny tři citované dokumenty předkládáme v příloze tohoto dopisu.

VÝzva ke ziednání nápľaw

S odkazem na ve výše uvedené a dále s výslovným odkazem na poskytnuté odůvodnění sdělení
spľávce povodí, kdy ,,podle ustanovení $ 30 odst. 6) vodního zákona může žádat o stanovení
ochranného pásma vodního zdroje pouze ten, kdo má pľávo z předmětného zdroje vodu
odebíľat, tj. oprávněný. hery má platné povolení kodběru vodv'.'ooVás timto vyzýváme
k neprodlenému zjednání nápravy, neboť oprávněným k odběru podzemní vody je zcela
jednoznačně CWI Smíchov s.r.o. jako právní nástupce IDS Pľaha a.s.

Pro úplnost dodávámą že dosavadni nęzákonný postup Vašeho úřadu se týká nejen nevydání
stanoviska spľávce povodí k naší Žádosti, a|etaktéžnaopak k vydání stanoviskak návrhu DPP,
neboť ten dle stanoviska Vašeho úřadu a skutečnosti, že není opľávněn k odběru podzemní
vody, není opľávněn o vydání stanoviska správce povodí Žádat.

Vaši odpověď a informaci ohledně zjednané nápravy očekáváme nejpozději do 30 dnů ode dne
doručení tohoto dopisu.

S pozdľavem,

Ing. Radek Menšík, jednatel CWI Smíchov s'r.o.

Doporuěeně

- kolaudační rozhodnutí odboru výstavby pľaŽského magistrátu čj. MHMP-

61648195, VYS/3 -2I I 6195 lTolVš ze dne 27 .7 . 1995,

Přílohy:



CWI Smíchov s.r.o.

Na vědomí:

Magĺstrát hlavního města Pľahy

Odboľ ochľany prostředí

Jungmannova35l29

I l0 00 Praha 1

K čj. MHMP 29852612019

K čj. MHMP 125226612018

Městská část Pľaha 5

odboľ ochrany životního pľostředí

Náměstí 14. Ííjna 138I l 4

152 00 Pľaha 5

K čj.MHMP 298526ĺ2019

K čj.MHMP 1Ż5226612018

rozhodnutí odboru dopľavy a ochľany Životního pľostředí vydávající

povolení k nakládaní s podzemními vodami čj. oDŻl2l684-07l8-

2007/kuchm ze dne 7 . bÍezna 2007,

podání CWI Smíchov S.ľ.o. ze dne 9. dubna 2018


