
CWI Smíchov s.r.o.
se sídlem AľcheologickźL 2Ż5 6l l
155 00 Praha 5

IČ 03841626
zapstna do obch. rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 238597

Vážený pan
Doc. Ing. aľch. Petľ hlaváček
Náměstek primátoľa

Magistľát HMP
Mariánské nám. Żl2
I l0 0l Praha I

Y Praze, dne 30. července 20l9

Věc: aktualizovaný návrh rlohoclv MHMP a CWI Smíchov ohledně řešení ochranv iímacích vrtů a
odstľanění stavební uzávěry na Smíchově

YáŹený pane náměstku,

v souvislosti s noými stavem věcí ohledně ochrany jímacích vrtů a odstranění stavební uzźwéry na

Smíchově zasíláme v příIoze aktualizovaný návrh dvojstranné dohody k Vašemu posouzení a
pľojednání. Aktualizace zahrnuje podstatné nové skuteěnosti, ale neznamená ztsadní zásah do koncepce
nebo cíle dohody.

Uvítáme Váš názor na tento návrh a termín vzájemné schůzky a v případě dotazů nebo nejasností jsem

Vám k dispozici.

S pozdravem

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

Příloha: Návľh konceptu dvoustľanné dohody včetně příloh

Na vědomí:

MUDľ. Zdeněk Hřib, pľimátoľ hl. m. Prahy
JUDľ. Hana Maľvanová Kordová, ľadní hl. m. Prahy

Magistľát HMP
Mariánské nám.ŻlŻ
I l0 0l Praha I

emailem na: petr.hIuvucek@prĺlhu.eu; :ĺĺenek.hribl'@pruhu.eu,' hunu.nur,-ĺmovu@pruhu.eu



;NÁvnH KoNCEPTU DVoUSTRANNÉ ooHoov1

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

L CWI Smíchov s.ľ.o., se sídlem AľcheologickáŻ256ll, l55 00 Pľaha 5 - Stodůlky, IČo:
03841626, zastoupena Ing. Radkem Menšíkem, jednatelem (dále jako,,CWI");

2. Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí Ż,Praha 1, PSČ: 1lo 0l, IČ0:00064581,

zastoupena [*] (dále jako,,HMP")

(CWI a HMP dále spoleěně oznaéoványjako "Stľany'' nebo jednotlivě jako "Stľana'')

tuto

DOHODU

(dále jako,,Dohoda")

I. VYCHOZI STAV

Vzhledem k tomu, že:

(a) CWI je vlastníkem souboru nemovitostí' pozemků a staveb, v oblasti NádľaŽní ulice a

Smíchovského nádrażí, nacházejících se v katastrálním űzemí Smíchov a zapsaných na LV
ě. 14199, přičemž CWI vytvořilo pľojektovou dokumentaci pľo qýstavbu Polyfunkčního
centľa Smíchov na těchto pozěmcích s celkovou HPP 57.835 m2 a CWI prohlašuje' Źe záměr a

projektová dokumentace byla s kladným výsledkem projednána s odborem územního rozvoje,

s odborem památkové péěe HMP a s Institutem plánovaní arozvoje HMP (dále jako "Projekt
cwl"). Yizualizace a specifikace Projektu CWI tvoří přílohu č. l této Dohody;

(b) Městská ěást Praha 5 iniciovala projekt ľevitalizace daného úseku NádraŽní ulice (dále jako

,,Revitalizace") a DPP etapově provádí ľekonstrukci tramvajové tratě NádraŽní - Na Zlíchové
(dále jako ,,Rekonstľukce TT"), přičemž CWI se po nabytí vlastnictví k těmto pozemkům

k těmto iniciativám připojila;
(c) součástí a klíčovym předpokladem Revitalizace je odstranění anebo udělení ýjimky ze

stávající stavební uzźtvěry ,'VRÚ Smíchov jih" ve vztahu k pozemkům v rámci plánu

Revitalizace a Projektu CWI' přičemź dle názoru CWI pro tuto stavební uzávérujiž před

časem pominuly zákonné důvody a dlouhodobě nejsou dodrŽovány zákonné lhůty

k rozhodnutí;
(d) CWI, HMP a Městská část Praha 5 jsou ľámcově dohodnuý na rozsahu Revitalizace a

ľozšíření tělesa NádľaŽní ulice s tím, Že potvrzují, że toto rozšíření bude vyŽadovat převedení

části pozemků vlastněných CWI do vlastnictví HMP dle plánu obsaženého v příloze č'. 2 této

Dohody (dále jako ,,Pozemky Nádražní"), a to směnou za jiné pozemky či odkupem Za cenu

stanovenou na základě znaleckého posudku jako v čase a místě obvyklou;
(e) na někteých pozemcích vlastněných CWI, a to jmenovitě na pozemcích parc. č. 664, 668/3 a

669la @źúe jen ,,Předmětné pozemky"), se nacházejí jímací vĘ, o nichž Dopravní podnik hl.

m. Prahy, akciová společnost (dále jako 
',DPP") prohlašuje, Že jsou jeho vlastnictvím' zatímco

CWI prohlašuje' že v souladu s kolaudačním rozhodnutím a dalšími dokumenty je vlastníkem
jímacích vrtů vlastník Předmětných pozemků, tj. CwI (dále jako ,,Jímací vľĘ"). Jejich



zakreslení včetně jejich dohodnutého I. ochľanného pásma je obsaženo v Příloze ě. 3 této
Dohody, přičemŽ v souladu s vyhotoveným návrhem geometrického oddělovacího plánu
budou odděleny ěásti Předmětných pozemků v rozsahu dohodnutého I. ochranného pásma
(dále jako,,Pozemky OP");

(Đ CwI podala na příslušný vodoprávní úřad návrh na stanovení ochranných pásem vodního
zdľoje a obdobně tak učinil i DPP, následně CWI podala podmíněný návrh na zpětvzetí svého
návrhu spolu s návrhem na pŕiznání statutu vedlejšího účastníka v ÍÍzení na stanovení
ochľanných pásem vedeným na návľh DPP;

(g) CWT zaŹádaladneŻ2.Ż.2019 na stavębním úřadě MČ Praha 5 o vydání územního rozhodnutí
dle předložené projektové dokumentace pro stavební zámér ',POLYFL|NKČNÍ AREÁL
SMÍcHoV" a CWI podala na ýzvu vodoprávního úřadu u obvodního soudu pro Prahu 5

žalobu na uľčení vlastnictví Jímacích vľtů nacházejících Se na a pod Předmětnými pozemky
vedenou pod čj. 3lCŻ74/2ol9-a0 (dále jako,,Żaloba");

(h) cwl nechala zpracovat a předala HMP nezávislé hydrogeologické posudky posuzující
možnost qýstavby Projektu CWI a její vliv na vodní zdroj a Jímací vĘ' přičemŽ t5rto posudky
spolu s vlastním šetřením byly posouzeny HMP i DPP' Výsledkem těchto ěinností je expeľtní
potvrzení stavu a zźwéru, že navrhovaná ýstavba Projektu CWI vodní zdroj ani Jímací vĘ
neohrožuje a däle stanovení podmínek pľo výstavbu v |okalitě, jež Projekt CWl splňuje ;

(i) Ministeľstvo pro místní rozvoj ČR 3ato ústřední správní orgán k žádosti CWI rozhodlo a
vydalo dne ll. čeľvence 2019 pod čj. MMR- 27Ż5Ż/Ż019-83l163Ż,,opatření pľoti neěinnosti
_ pŕíkaz",jímŽ uložilo Radě HMP rozhodnout o povolení výjimky ze stavební uzávěry do 30
dnů ode dnejeho doľučení;

(j) s ohledem na sgučasnou situaci, jakoż i na funkci i moŽný potenciální ýznam záloźního
vodního zdroje tvořeného zvodnělou vľstvou pod Předmětnými pozemky, zěásti ěeľpaného
Jímacími vĘ, a zajištění jeho funkce a ochrany azároveřl za účelem nalezení definitivního a
mimosoudního spoľu vyřešení ohledně vlastnictví Jímacích vrtů a dźlle za úěelem umožnění
realizace Revitalizace a Projektu CWI;

se Stľany dohodly tak, jak je dále sjednáno v této Dohodě.

Ir. pŘnnľĺĚľ DoHoDY

Strany se zavazují v dobré víře spolupracovat a poskytovat si vzájemnou souěinnost zejména
za účelem:

a. odstranění anebo udělení ýjimky ze stźxající stavební uzttvéry,
b. zajištění možnosti a práva HMP na odkup anebo směnu Pozemků Nádražní dle

Přílohy č. 2,

c' vydání územního ľozhodnutí umožňujícího Městské části Praha 5 a HMP provést
realizaci Revitalizace, jakoż i Projektu CWI realizovaného CWI na jeho pozemcích (s
potvrzenou kapacitou HPP 57.835 m2),



d. získání pravomocných stavebních povolení umožňujících Městské ěásti Praha 5 spolu

s HMP realizaci projektu Revitalizace, DPP realizaci Rekonstrukce TT a CWI
realizaci Projektu CWI,

e' provedení Revitalizace, Rekonstrukce TT a Projektu CWI,
f. dosaŽení pravomocného kolaudaěního rozhodnutí ve vztahu k Revitalizaci,

RekonstrukciTT a Projektu CWI,
g' zajištění provozu' űdrżby a ochrany Jímacích vrtů po dobu trvání této Dohody'

h. bezplatný převod Pozemků oP na HMP nebo na jím určenou osobu po splnění níže

sjednaných podmínek.

Ż. Pro odstľanění pochybností Strany potvrzují, Źe tato Dohoda nenahľazuje ani nepředstavuje

souhlasy Stľan pľo účely územního a stavebního řízení ve vztahu k Revitalizaci, Rekonstrukci

TT a Projektu CWI. Stľany budou v těchto řízeních vzájemně jednat v dobré víře a v souladu

s touto Dohodou. HMP se však zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby s obsahem této

Dohody byly seznámeny všechny příslušné odbory Magistľátu HMP a byla z jejich strany

respektována.

NI. ZAVAZKY STRAN

HMP se zavazuje vydat ľozhodnutí o odstľanění anebo o /udělení rrýjimky ze stávající stavební

uztlvéry ,,VRÚ Smíchov jih" ve vztahu ke všem pozemkům v rámci plánu Revitalizace
Nádražní ulice a Projektu CWl, a to nejpozději do 30 dnů ode podpisu této Dohody.

2. CWI se zavazuje bez nároku na úplatu umožnit a strpět ze strany HMP anebo potažmo DPP
už'ívání a údržbu Jímacích vrtů po celou dobu trvání této Dohody a umožnit jim pro tento účel

přístup na Předmětné pozemky.

3. Strany se zároveň zavazují se vzájemně informovat a v dobré víře koordinovat kroky a úkony

vztahující se přímo či nepřímo k ochraně Jímacích vľtů a jejich údržbě, jakoż i k realizaci

Projektu CWI a Revitalizace.

4. Strany se zavazují postupovat v dobľé víře a ve vzźýemné součinnosti v ľámci ŕizęní o změně

ďnebo o vydání nového územního rozhodnutí a na něj navazujících stavebních povolení, jež

by umožnila realizaci Projektu CWI, Revitalizace a Rekonstrukce TT. HMP se zavazuje

vynaloŽit maximální úsilí na dodrŽení zákonných lhůt a pravidel.

5' CWI se zavazuje na výzvu HMP po splnění výše uvedených zźlvazkťl v odstavcích l. aŹ 4.

tohoto článku uzavŕít smlouvu o převedení Pozemků Nádražní vlastněných CWI do vlastnictví
HMP nebo subjektu určeného ze stľany HMP dle p|ánu obsaŽeného v wílpześ/této Dohody,

a to směnou za jiné pozemky či odkupem za cenu stanovenou na ztlkladé znaleckého posudku

jako v čase a místě obvyklou'

6. CWI se zavazuje, Že bezplatně převede či daruje Pozemky oP, avšak za podmínky' že

a. bude vydán pravomocný kolaudační souhlas s Projektem CWI realizovaným CWI, a

zároveň se tak stane nejpozději do 5let ode dne podpisu této Dohody, azároveřl



b. v případě zájmu HMP o nabytí Pozemků oP se CWI, po splnění podmínky dle bodu
a.,zavazuje' že tuto část Předmětných pozemků bezplatně na HMP nebo jím urěenou
osobu převede.

ry. DAtŠÍ USTANOVENÍ

l. Tato Dohoda je uzavŕena na dobu neurčitou s tím, Že nedojde-li k jejímu úplnému splnění
nejpozději do 6 let ode dne podpisu této Dohody, je kaŽdá' ze Stľan oprávněna od této Dohody
bez dalšího odstoupit.

Ż' Strany jsou dále opľávněny od této Dohody odstoupit v případě, kdy bude někteľá z ostatních
Stran v pľodlení se splněním svých zde sjednaných závazkű anebo poruší podstatným
způsobem tuto Dohodou (zejména vpřípadě nesplnění ztyazku dle článku III.I výše), a
takové pľodlení či porušení odpovědná Strana nenapraví ani ve lhůtě 60 dnů ode dne doruěení
písemného upozornění na prodlení či porušení sjednaných zź.ľazkű'

3. Pro odstľanění pochybností Strany sjednávají, že dnem odstoupení CWI od této Dohody
pozbývají platnosti, účinnosti a zéwaznosti ujednání obsažená v ělánku III.2, III.5 a III.6 této
Dohody.

v. zÁvĚnnčNÁ UsTANovENÍ

1. Tato Dohodaje vyhotovena Ve dvou (2) vyhotoveních,znichŽkażdáze Stran obdrŽí po
jednom.

Ż. Tato Dohoda je platná a účinná dnem podpisu všemi Stľanami, přičemŽ każdá ze Stľan
prohlašuje a potvľzuje, Že před podpisem Dohody byly získány všechny souhlasy a obdobné
úkony, které příslušná Stľana pľo uzavření této Dohody dle sqých interních pravidel či
zákonné úpravy vyžaduj e.

3. Tato Dohoda obsahuje čtyři přílohy:
a. Příloha č. l - Vizualizace a specifikace Pľojektu CWI,
b. Příloha č. 2 -

c. Příloha ě. 3 _ specifikace Pozemků oP,

V Praze dne

HMP

V Praze dne

CWI
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