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svobodném pĹístupu

kinfoľmacím

Vaše zn. 66137 l20t9-263

Yáżeĺýpane řediteli,
obracím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov s.r.o.' se sídlem Archeologická2256/I,155 00
Pĺaha 5 _ StodůlĘ, lČo: ossłt626, v souvislosti sproblematikou vodních děl nacházejících se na
našich pozemcích na pľažskémSmíchově a speciťrcĘ pak ke sdělení spľávce novodí k dokumentaci
k územnímuřízení ze dne 13.2.2019 pod rnýše uvedenou značkou.
Po prostudování Vašeho sdělení jsme nuceni konstatovat následující.

V roce 2018 byly podany dva návrhy na stanovení ocbranných pásem,jeden ze strany DPP a druhý naší
společností. Zailěe|em umožnění rychlého ľozhodnutíjsme náš návľh vzali podmíněně zpět, ato i
ohleđemna věcnou shodu mezi oběma návrhy co do rozsahu a podmínek pro obě ochranná pásma.
ochranné pásmo vodního zdľoje tr. stupně je dle návrhu DPP navrŽeno pro poměľně rozsáhlé t:aemi
Smíchova a Radlic. Ję zäroveí smutnou skuteěností, že nutnost ochrany vodního zdľoje začaly
odpovědné uřady řešit aŽ po vice než 20 letech od dokončení ýstavby vodních děl.
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CWI Smíchov s.r.o.
Sohledem na rolĺ a kompetence Vašeho úřadu předpokládátmerEeje Vám navrhovaný ľozsah
ochranného pásma II. stupně vodního zdľoje dobře znám, a to ĺ s přihlédnutím k tomu, že jste se
k návľhu DPP vyjadřovalĺ jĺžv sľpnu 2018.
***

V odůvodnění Vašeho odmítnutí žádosti k vydaní stanoviska správce povodí uvädite,źe:
probíhá u vodopróvního úřadu MHMP řízenío stanovení ochranného pasma
vodního zdroje situovaného v místě předpokládané ýstavby. Ve věci stanovení ochranného
pósma vodních zdrojů, ze kteých je odebírána podzemní voda prostřednictvím vrtů situovaných
napozemcích č. parc. 668/3, 669/2 a 669/4 v k. ú. Smíchov, vydalo Povodí Wtavy, stánípodnik
žadateli Dopravní podnik hl. n. Prahy stanovisko správce povodí pod čj. 471548/20218-4] I ze
dne 10.8.20l8. Do ukončenítohoto řízení nelze vydat stanovisko k podané žádosti.*
,,V současnédobě

Z postoje, kteľý jste jako spľávní oľgán v dané věci zaujali, tedy vwlÝvá. že by do doby ukončení
ŕízenío stanovení ochľannÝch násem neměla b,ŕt vvđávánastanoviska k žáĺlnÚm sÍĺvehním
záměľrlm. iež se obdobně iako záměľ CWI Smíchov s.ľ.o.. nacházeií v územípřednokládaného
ochranného pásma vodního zdľoie II. stupně. Tato oblast pokľývá qýznamnou část Smíchova i
Radlic.
Po rozsáhlém šetření jsme zjistili, že Váš úřad ve vztahu ke všem ostatním stavebním záměľům
v dané oblastĺ navľhovaného II. ochľanného pásma nikdy obdobně nepostupoval a naopak
stanoviska správcę povodí standardně vydával.

Ve vztahu k např. nyní zahajované ľekonstrukqi Nádražní ulice i bezpočtu dalšíchstavebních záměru
byla souhlasná stanoviska správce povodí {vdána. přestože se jedná o věcně naprosto identĺckou
situaci. ide o totožnéochranné pásmo a totožná navľhovaná omezení. Neexistuie iakékoliv
věľohodné wsvětlení toho. proč u ostatních záměľů nebvlo Vaše stanovĺsko identĺckéiako v naší
věcĺ.

Lze tedy uzavŕít,źe toto jednoznačně dokládá dĺskľiminační,svévolný a nezákonný postup ze
strany Vašeho úřadu.

YÝzva ke ziednání nánraw a dodľžováníE 2 SnŘ
CWI Smíchov, s odkazem na vše ýše uvedené, vyzývá Váš uřad k tomu' aby ve světle ýše uvedených
skutečnostía po jejich nezávislém ověření důsledně dodržoval ztlľJadrĺprincipy stanovené zejména
vustanovení $ 2 spŘ.
Jsme přesvědčenĺo tom' že je namístě dodržovat zejména zásadu rovného zacházení, dodržování
zákonných postupů, lhůt a podmínek. SpeciÍĺcĘpak pľo daný případ je třeba dbát zásady
stanovené v ustanovení $ 2 odst. 4) SpŘ, ti. novĺnnost spľávního oreánu zaiistit. abv přĺiatéřešení

případůnevznĺkalv nedůvodné ľozdíIv.
Pokud totlžnajednu stľanu spľávní oľgán v identĺckésĺtuacĺ,tj. v oblasti budoucího ochľanného
pásma II. stupně ,rpovoluje" bez dalšíhoa bez zohlednění omezení navrhovaných v rámci
ochľannéhopásma, jiné stavební záměry, je napľosto legitimní očekávat, že stejným způsobem
bude přÍstupovat ke všem účastníkům.Ve věcně ĺdentĺckésĺtuacĺnení možnéa zátkonné
ľozhodovat zcela odlišným způsobem. Stavebni záměry typu nyní zahajované a zjevně již povolené
rekonstrukce Nádľažníulice jsou totiž umístěny v totožnémúzemí. Pokud je CWI Smíchov známo, Váš

CWI Smíchov s.ľ.o.
uřad ve vztahu ke všem ostatním záměrům nesouhlasná stanoviska fieź by musela být s ohledem na
stejné podmínĘ zcela identická) nevydal, ani je neodmítl vydat taĘ jako v našem přípađě.
S odkazem na vše výše uvedené Vás tímto ž'ádámę o důslednédodržování zásad legality a rovného a
nedislaiminačníhopřístupu. Uvítali bychom, pokud byste mohl vahou své funkce přispět k tomu, že
nadále bude Váš úřad činit pouze zákonné kroky, založenéna ověřených a objektivních skutečnostech
azdrži se jaĘchkoliv dalšíchdiskľiminujícíchúkonri.
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Zaűć,elemvyjasnění situace a stanoviska Vašeho oddělení a ve snaze vytvořitpůdorys objektivních
informací a údajů,na jehož zźkJadě by bylo možnécelou věc korektně a odpovědně řešit, Vás záľoveň
tímto žádáme o posĘtnutí následujících ĺnfoľmací:

(l)
(2)
(3)
(4)

Vydal Váš uřad v posledních třech letech negativní ztxazné stanovisko ke stavebnímu
zźlmérutřetí osoby ĺacházejiciho se V ochľanném pásmu vodního zdroje tr. stupně?
V kolika případech se tak stalo?
odmítl Váš úřad v posledních třech letech vydat stanovisko ke stavebnímu záměru třetí
osoby nachźnejiciho se v ochĺannémpásmu vodního zdroje II. stupně? V kolika případech
se tak stalo?

Jaké bylo stanovisko Vašeho úřadu k probíhajícírozsáhlé ľekonstrukci Nádľažníulice,jež
bezprostředně sousedí s pozemĘ CWI Smíchov?
Pokud bylo stanovisko spľávce povodí k rekonstrukci Nádľažníulice pozitivní, čímje
odůvodněno odmítnutívydrání stanoviska v případě stavebního záměnlCWI Smíchov?

Týo otázky považujte za

źádost o posĘtnutí informací dle zákona č,. 10611999 Sb.
zašlete na adľesu sídla CWI Smíchov nebo emaĺlem na ľmensĺk01(Dseznam.cz.

a odpověď

Jsme přesvědčeni, że zodpovězení těchto legitimních otźnek muže přispět k vyjasnění situace a
ęvęntuiálně i k vyvrácení či naopak k potwzení podezření, že Váš úřad postupuje v ľámci své uřední
činnosti nediskriminačrrě a korektně.

S pozdravem,

Ing.

RadekMenšíĘjednatel CWI Smíchov s.r.o.
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