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HLAVNÍ MĚSTo PRAHA
MAGISTRÁľ HlĺvNĺHo vtĚsľA PRAHY
odbor bezpečnosti

oddělení sekretaľiátu

Váš dopis zll.lze dne:

3.7.2019
Č. j.,

MHMP 1415344t2019

Sp. zn.:

S-MHMP 1338548/2019
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Yáżený pan

Ing. Radek Menšík
jednatel CWl Smíchov S.ľ.o.

Archeologická ŻŻ56l l

155 00 Praha 5

Vyřizuje/tel.:

JUDr. Maľkéta Štalmachová

236 002 131

Počet listů/přílolr: 2/0

Datum:

12.07.2019

Rozhodnutí o poskytnutí infoľmace podle zź.k č', 10611999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím

YáŽený pane jednateli'

dne 3. 1. Ż019 obdrŽel Magistrát hlavnílro města Prahy (dále jen ,'Magistrát") Vaši Žádost

o poskytnutí infonnace podle zákorra ě. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů (dáIe jen ,,InťZ"), ve věci vodních děl a vodního zdroje v lokalitě

NádraŽní ulice na praŽském Smíchově (dále jen,,žádost").

Żádost obsah uj e nás leduj íc í otźzky :

l. Vydal Váš úřad v posledních tř'ech letech negaÍivtlí závazné stanovisko ke stavebnímu

zálněru třetí osoby nacházejíciho se v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně z důvodu

nutné oclrľany vodního zdroje? V kolika případech se tak stalo?

2. Jaké bylo závazné stanovisko Vašelro űřadu k probíhající ľozsáhlé rekonstľukci TT v ulici
Nádražní?

3. Pokud bylo souhlasné stanovisko k ľekonstrukciNádľažní ulice pozitivní, čínr je odůvodněno

stanovisko opačné v případě stavebnílro záměru CWI Smíchov?

4. Je součástí rekonstľukce NádraŽní ulice výměna havarijní kanalizace a odtěžení

kontaminované zeminy nacházející se přímo v oclrranném pásmu?

5. Z jakého důvodu Váš úřad připojil do obou vyjádření výše citovallé upozoľnění? Jaký vztah

má posouzení stavebníclr záměrů k otázce skutečného vlastníka vodních děl?

6. Zabýval se Váš úřad otázkou vlastnictví vodních děl mezi léty 1994 aź'Ż017? Pokud ano,

s jakým výsledkem?

Sídlo: Mariánské nám.2l2. Il0 0l Praha l

Pľacoviště: Náměstí Fľance KaÍky l. Praha l

Kontaktní centrum: l2 444
E-mail: oosta@praha.eu, ID DS: 48ia97ht/2
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K VašíŽádosti sděluji k.iejím jednotlivým částeIn následtljící

l . Vzhledem k stávající tleexistenci ochľanllého pásnra vodního zdroje Il. sttlpně lrelze lla otázku

ľelevaIltně a uspokoj ivě odpovědět.

Ż. K opľavě vozovek a chodníků ulice Nádražní bylo vydáno závanlé souhlasné stanovisko

s upozoľIlěllím, že v dotčenéln úzelní se nachází stavba civilní ochľany - ocĺlranrlý systém

lnetľa. Kontaminace tohoto vodního zdľoje stavbou, jeho poškození nebo znečištění, se
nepředpokládá.

3. oprava vozovek a chodníkťl ulice Nádražní se bezprostř'edllě nedotýká jímacích vfiů. Váš
stavební záněr by měl být ale ľealizovaný na pozeIlrcích, na kterých se nachází stavba civilní
oclrľaIly (podle $ 7 odst. 2 písrn' i) zákona ć,. 23912000 Sb'' o integľovaném záchranném

systému a o zlněně někteľých zákollti, ve znění pozdějších předpisťr) - oclrľanný systém

lnetra, ľesp' jeho neoddělitelná součást, a to jímací vfty oclrľanného systému metľa. Váš
stavební zaměľ se ftlnkčnostitéto stavby civilnĺochľany tak jednoznačně dotýká.

4. Vzhledenr k stávající Ileexistenci oclrľannélro pásma vodního zdroje lręlze na otázku

relevantně a upokojivě odpovědět.

5. Upozoľnění bylo připojello potlze z dťlvodtl a v této podobě, pľotoŽe spoľným bodem všech
jednání, na kteľý jsme opakovaně upozorňovali .ie, że dva dotčené subjekty prohlašuj í, že jsou

vlastníkenr Stavby civilní oclrrany podle $ 7 odst. 2 písnl. i) zákona č. 239lŻ000 Sb., o
integrovanénr záchľanném systélntl a o zlněllě někteľých zákonťl, ve zllění pozdějšíclr

předpisťr, a rnají ijiný pohled na je.ií ochľalrtl. PokLld se oba vlastníci nedohodľlou, kčemuŽ
byli v minulosti několikráÍ vyzválli,je jediným ľęlevaIttnínr dokladęnr o vlastnickém právu

ľozsudek příslušného soudu o uľčení vlastnictví. Pľoto byl Dopľavní podnik hl. m. Prahy na

základě př'íkaztl Ministeľstva zelněcĺělství vyzvárl Magistľátem hl. m. Prahy k podání uľčovací
żaloby. Prokázání vlastnictví stavby vodllího díla je předpokladem pro ověření paspoftu

stavby a také pľo pokľačování dalších souvisejících spľávních řízení(o stanovení oclrľannélro

pásnra vodního zdľoje vedeného pod SZn.: S-MHMP 10Ż734212018 a o změně povolení

k nakláclání s vodami vedeného pod SZn.: S-MHMP 102134612018). Rozsudek o určení

vlastnictví stavby bude poté vyuŽit i pro potřeby těchto souvisejících ř'ízení.

6. K monitoľingu vlastnických vztahťl a jejich znrěn nebyl żádrý dťlvod, pľotoŽe oclrľalrlrý

systém nretľa je stavba civilní ochrany podle $ 7 odst.2 písm' i) zákona č.23912000 Sb., o

integrovaném záchľanném systélntl a o zlněllě někteľých zákonri, ve znění pozdějších

předpisů' evidovaná podle $ l5 odst. 2 písni. g) téhoŽ zákoIra, a je ve vlastIlictví lrlavního

města Pľahy. Jínrací vrty, přivaděč, nasávací trrísta vzduchotechniky apod. jsou doložitelně

.ieho neoddělitelnou součástí.

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
odbor bezpečnosti
Jungmannova 35129
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