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Věc: Žádost o naléhavou schůzku ve věci neěinnosti Radv hlavního města Pľahv. reso. Pľimátora

hlavního města

YáŹený pane předsedo,

obracím se na Vás, jako na nejvyššího představitele České pirátské strany, ve snaze předejít, z našeho

pohledu zce|azbyteč,nému, politickému skandálu na pľaŽské ľadnici'

Naše společnost CWI Smíchov S. r. o. připravuje od roku Ż015 realizaci multifunkčního projektu na

Smíchově. Na našich pozemcích bylo v roce l995 vybudováno podzemní zaŕízení ochranného systému

metra. Konkrétně štoloqý přivaděč technologické vody s jímacími objekty. UŹpŕi nákupu pozemků nám

byla jeho existence známa a od samého poěátku náš projekt počítá s technickými omezeními' které z

jeho existence vyplývají, a to včetně ochrany vodního zdroje v souladu se zákonem a expertními

posudky. Současně je tato oblast Smíchova součástí rozsáhlé a dlouhodobé stavební uzávěry. Naše

spoleěnost poŹádala, tak jako ostatní okolní projekty, o udělení výjimky ztéto uzávéry. Pro udělení

výjimky splnila veškeré požadované podmínky tak, jako i ostatní pľojekty. Projednání udělení výjimky

bylo odloženo minulou Radou HMP' a ijednání se stávající Radou hl. m. Prahy nevedou k žádnému

výsledku. Z důvodu nečinnosti RHMP vedené primátorem zvoleným za Vaši stranu přistoupilo MMR

ČR k doposud bezprecedentnímu kroku a vydalo dne l l .7. 2O1g pŕíkaz Radě HMP, aby meritorně

rozhodla ve věci přenesené působnosti o udělení výjimky do 30 dnů.
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Naše spoleěnost je přesvěděena, že naplnila veškeré věcné požadavky pro udělení vyjimky'

ochranu vodního zdľoje a získźní územního rozhodnutí pro svůj připravovaný pľojekt. To jsme

připraveni na osobní schůzce doloŽit. Současně získala i veškerá potřebná stanoviska k vydání těchto

rozhodnutí. Striktně se řídíme zákonem a oprávněnými poŽadavky jak HMP, tak Městské ěásti Pľaha 5,

na druhou stranu jsme oěekávali stejný, nepředpojaý a nediskľiminační přístup ze strany představitelů

hl. m. Prahy. Snaha o medializaci celé kauzy na stránkách Lidových novin z peľa p. ľedaktoľa Koutníka,

posunula celý pľoblém zvěcné roviny do politického prostoru.

Není naším zájmem stát se předmětem politických her' a už vůbec nechceme sloužit jako nástroj pro

dehonestaci a demonstraci neschopnosti představitelů Vašeho politického uskupení. Rádi bychom s

Vámi osobně, pokud moŽno i za přítomnosti pana pľimátora, našli co moŹná nejdříve všestranně

přijatelné řešení qýhodné pľo hlavní město, které současně nepoškodí pověst České piľátské stľany a

jejích představitelů.

Yáżený pane předsedo, s Prahou nevedeme věcný spor, ale stali jsme se bohuŽel součástí politické

hry, věetně ľozsáhlé dezinformaění kampaně. Jako soukľomá spoleěnost se budeme muset bľánit nejen

proti vznikajícím škodám, ale i ztrátě dobrého jména. Věřím, Že naši naléhavou Žádost o schůzku

pochopíte a najdete ve svém programu místo na toto setkání'

S pozdravem

Ing. Radek Menšík, jednatelCWI Smíchov' s.r.o

P.S. Všechny informace a fakta o našem projektu zveřejňujeme na našem transparentním webu

https://www.udi-bw.czl cs CZI proiekt/polvfunkcni-areal-smichov


