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Povodí Vltavy, státní podnik (dále také 
',podnik"), 

obdržel Vaši Žádost o poskýnutí infoľmací podle
zźkona č,. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů. Žáđost
se týkala informací o stanoviscích vydaných podnikem ke stavebním záměrum.

Kjednotlivým bodům Vaší Žádosti Vám sdělujeme následující infoľmace:

1. Vydal Váš úřad v posledních třech letech negativní závazné stanovisko ke stavebnímu
záměľu třetí osoby nacházejícího se v ochranném pásmu vodního zdľoje II. stupně?
V kolika případech se tak stalo?
Podnik vydal 16 negativních stanovisek a vyjádření ke stavębním záměrum třetí osoby
nachźneji se v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně.
Zźryomä stanoviska spľávce povodí k záměrum situovaným v ochranných pásmech vodních
zdrojů se vydávají v případech, kdy se jedná o ztxažné negativní vlivy stavebního zĺĺměru na
stav povľchových a podzemních vod, kteľé jsou v ľozporu s podmínkami stanovenými
příslušným vodoprávním úřadem k ochľaně předmětného vodního zdroje.

2. odmítl Váš úřad v posledních třech letech vydat stanovisko ke stavebnímu záměľu třetí
osoby nacházející se v ochľanném pásmu vodního zdľoje II. stupně? V kolika případech
se tak stalo?
Vydaní stanoviska bylo ođmítnuto cęlkem ve 3 případech.

3. Jaké bylo stanovĺsko Vašeho úřadu k probíhající rozsáhlé rekonstrukcĺ Nádražní ulice,
jež bezpľostředně sousedí s pozemky CWI Smíchov?
Pro stavebni zźlměry situované na pozemcích sousedících s pozemky CWI Smíchov byla
vydana kladná stanoviska, příp. vyjádření spľávce povodí k záměrům situovaným v lokalitě
NádraŽní ulice atd. v případech, kdy daný ztlměr neměl, dle zaslaných podkladů od žadatele,
prokazatelný vliv na stav povrchových a podzemních vod v daném místě. Jednalo se o
rekonstrukce stávajících objektri, kdy se spľávce povodí vyjadřoval většinou jen ke způsobu
odvádění dešťových vod.
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4. Pokud bylo stanovisko správce povodí k rekonstrukci Nádľažní ulice v Praze 5 pozĺtivní,
čím je odůvodněno odmítnutí vydání stanoviska správce povodí v přĺpadě stavebního
záměru CWI Smíchov s.ľ.o.?
Zdůvodnění, proě bylo vydáno zatim pouze sdělení správce povodí v případě Žádosti CWI
Smíchov s.ľ.o.' je uvedeno ve sdělení správce povodí ěj. 66|3712018-263 ze dne 13.2.2019 a
to ve vazbě na dříve vydaná stanoviska správce povodí č,j. 4154812018-411 ze dne 10.8.2018.
Realizace nového stavebního záměru společnosti CWI Smíchov s.r.o.' tj. stavba,,Polyfunkční
aľeál Smíchov na pozemcích parcelní číslo 659ll,65912,65913,660lI,660lŻ,66l,662lI,
66212,66213,66214,664,66813,66814,66815,66911,66912,66913 a66914 při ulici Nádľažní,
v katastrálnim űzęrĺ.j Smíchov", zasahuje mj. i do pozemků parcelní číslo 668/3 a 66914
v katastrálním űzemi Smíchov' na kterých se nachźu;i strategický vodní zőroj
_ tj. 10 studní zásobujících zabezpećovací technické středisko Dopravního podniku hl. m.
Prahy. Váš stavební zźtm& je novou stavbou s předpokládaným významným vlivem na tento
vodní zdroj,jeho vydatnost, jakost a zdľavotní nezávadnost. Proto, do doby ukončení íizęni
o stanovení ochľanného pásma tohoto významného vodního zdroje, ve kteľém budou určeny
podmínky pro činnosti v tomto ochľanném pásmu, nepovažoval spľávce povodí za vhodné
vydat stanovisko k tomuto stavebnímu zźlměru situovanému na příslušných pozemcích.
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