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zapsána do obch' rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl C, v|ožka Ż38597

Rada HMP
Mariánské nám.2lŻ
l 10 0l Pľaha l

V Praze,

dne

3l. ěervence 20l9

Věc: AktualizovanÝ návľh lphodv MHMP a CWI Smíchov ohledně řešení ochľanv iímacíchvľtů
a odstľanění stavební uzávěry na Smíchově

YáŹení členovéRady'

v souvislosti s nadcházejícím ľozhodnutím Rady HMP ve věcižádosti o udělení výjimky ze stavební
uzźxěry na pozemcích CwI Smíchov s.r.o. Vám v příloze pro zajištěníplné informovanosti
předkládám aktualizovaný návrh Dvojdohody mezi Prahou a CWI Smíchov. V návaznosti na

ľozhodnutíMinisterstva pľo místníľozvoj očekáváme, Že Rada ve stanovené 3Odenní lhůtě přijme
adekvátní správní rozhodnutí. Rozhodnutí

MMR navíc jasně potvrzuje, Źe űč,el uzttvěry je definován

výhľadně vjejím vyhlášení a nelzejej úěelově rozšiřovat o údajnou potřebu ochrany vodního zdľoje.

Návrh dohody byl již' předložen městu před více než rokem, současnéznění pouze ľeflektuje
aktualizaci skutkového stavu a ľelevantní správní rozhodnutí. oproti původnídohodě z tednového
jednání jiŽ źádná jednźlnív této věci, přes naši snahu, nepľoběhla.

Neměnným smyslem a účelemdohody ztstávářešení umoŽňujícívýstavbu našeho projektu při
souěasném vyřešení faktické a expertně potvrzené ochľany vodního zdroje a vodních děl,jejichž
hodnota údajně přesahuje

l miliardu Kč. Zároveň umožňuje azak|ádáprávo

města získat bezúplatně

od našíspolečnosti pozemky v rozsahu navrhovaného ochranného pásma I. stupně vodního zdroje v
hodnotě mnoha milionů korun. Uvedeným převodem pozemků by byla definitivně vyřešena otázka a
spor ohledně vlastnictví vodních děl. Dohoda pak z pohledu města představuje nulovou variantu z
pohledu nutnosti vynaloŽení finančníchprostředků.

S ohledem na vše výše uvedené věřím, že Rada odpovědně rozhodne o podané žádosti o udělení

výjimky ze stavební uzávéry azároveń odkazuji i na naši předchozí rozsáhlou komunikaci, zejména
pak na potvrzení ochrany zdroje i vodních děl v rámci projektové dokumentace našeho projektu.

CWI Smíchov s.ľ.o.

Je vżdy preferencí našíspoleěnosti řešit pľoblémya spory cestou dohody a v této věci jsme uěinili

maximum kjejímu uzavÍení. Přizohlednění dlouhodobé neěinnosti, neexistence ochrany vodního
zdroje existujícího desítky let a řady nezákonných úkonůze strany někteých odborů Pľahy i DPP je

však našípovinností pro případ neshody ohledně dohodového řešení chránit naše zájmy
domáhat se náhrady způsobených a dálę narůstajícíchškod.

S pozdľavem,

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

2 Přílohy

Textace dohody včetně příloh
Minicfeľcfrln nrn místnírnąrni

_ ŕ)nąfřaní

Na vědomí
Ing. arch . Petľ Hlaváček

MUDr. Zdeněk Hřib, prĺmátoľ
JUDľ. Hana Marvanová Koľdová,
emailem na: petr. hlavacek@praha.
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INAVRH KoNCEPTU DVoUSTRANNÉ DoHoDY]

Nížeuvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

1. CWI

Smíchov s.ľ.o., se sídlem Archeologická 2256ll, l55 00 Praha 5 - Stodůlky, IČo:
03841626, zastoupena Ing. Radkem Menšíkem, jednatelem (dále jako,,CWI,.);

2.

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí Ż, Praha
zastoupena [*] (dále jako,,HMP")
(CWI

a

1,

PSČ: l l0 0l, IČo:0006458l,

HMP dále společně označ,oványjako "Stľany'' nebo jednotlivě jako "Stľana'')

tuto

DOHODU
(dále jako,,Dohoda")

I.

vý'cHozÍ sTAv

Vzhledem k tomu, že:

(a) CWI je vlastníkem souboľu nemovitostí' pozemků a staveb, v oblasti Nádražní ulice a
Smíchovskéhonádrażí, nacházejících se v katastrálním űzemí Smíchov a zapsaných na LV
č,. l4l99, přiěemž CWI vývořilo projektovou dokumentaci pro v'ýstavbu Polyfunkčního
centra Smíchov na těchto pozemcích s celkovou HPP 57.835 m2 a CWI pľohlašuje, że záměr a
pľojektová dokumentace byla s kladným výsledkem projednána s odborem územníhorozvoje,
s odborem památkové péčeHMP a s Institutem plánovaní a rozvoje HMP (dále jako "PĄekt
cwl"). Yizualizace a specifikace Projektu CWI tvoří přílohu č. l této Dohody;
(b) Městská ěást Praha 5 iniciovala projekt revitalizace daného úseku Nádražní ulice (dále jako
,,Revitalizace") a DPP etapově provádí ľekonstrukci tramvajové tľatě NádraŽní - Na Zlíchově
(dále jako ,,Rekonstľukce TT")' přičemŽ CWI se po nabytí vlastnictví k těmto pozemkům
k těmto iniciativám připojila;
(c) součástía klíčovýmpředpokladem Revitalizace je odstranění anebo udělení výjimky ze
stávající stavební uzétvěry ,,VRÚ Smíchov jih" ve vztahu k pozemkům v ľámci plánu
Revitalizace a Projektu CWI, přiěemž dle názoru CWI pro tuto stavební uzávěru jiŽ před
časęm pominuly zákonné důvody a dlouhodobě nejsou dodržovány zákonné lhůty
k rozhodnutí;

(d) CWI, HMP a Městská část Praha 5 jsou rámcově dohodnuĘ na rozsahu Revitalizace a
rozšířenítělesa NádraŽní ulice s tím, že potvľzují, że toto rozšířeníbude vyžadovat převedení
části pozemků vlastněných CWt do vlastnictví HMP dle plánu obsaŽeného v příloze ě. 2 této
Dohody (dále jako ,'Pozemky Nádľažní"),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 paľc. č. 664,66813 a
669/4 (dále jen ,,Předmětné pozemky")' se nacházejí jímacívrty' o nichŽ Dopľavní podnik hl.
m. Pľahy, akciová společnost (dále jako ,,DPP") prohlašuje, Že jsou jeho vlastnictvím zatímco
,
CWI prohlašuje, že v souladu s kolaudačnímrozhodnutím a dalšími dokumený je vlastníkem
jímacíchvľtůvlastník Předmětných pozemků, tj. cWI (dále jako
,,Jímacívľty")' Jejich

zakľeslenívěetně jejich dohodnutého I. ochranného pásma je obsaženo v Příloze č. 3 této
Dohody, přiěemŽ v souladu s vyhotoveným návrhem geometrického oddělovacího plánu
budou odděleny části Předmětných pozemků v rozsahu dohodnutého I' ochranného pásma
(dále jako ,,Pozemky OP");

(Đ CWI podala na příslušný vodoprávní űřad

návrh na stanovení ochranných pásem vodního
zdľoje a obdobně tak uěinil i DPP, následně CWI podala podmíněný návľh na zpětvzetí svého
návrhu spolu s návľhem na přiznání statutu vedlejšíhoúěastníkav Íízenína stanovení
ochranných pásem vedeným na návľh DPP;

(g) CWI zażádala dne 2Ż.2.2Ol9 na stavebním úřadě MČ Praha 5 o vydání űzemního rozhodnutí
dle předložené projektové dokumentace pro stavební zámér ,'POLYFUNKČNÍ AREÁL
SMÍCHOV" a CWI podala na ýzvu vodoprávního úřadu u obvodního soudu pro Prahu 5
žalobu na urěení vlastnictví Jímacích vrtű nachźzejícíchse na a pod Předmětnými pozemky
vedenou pod ěj. 3lC Ż74lŻ019-a0 (dále jako
',Žaloba");
(h) CWI nechala zpracovat a předala HMP nezávislé hydrogeologické posudky posuzující
možnost výstavby Projektu CWI a její vliv na vodní zdroj a Jímací vĄ, přičemžýto posudky
spolu s vlastním šetřením byly posouzeny HMP i DPP. Výsledkem těchto činnostíje expeľtní
potvľzení stavu a závěru, že navľhovaná výstavba Projektu CWI vodní zdroj ani JímacívĘ
neohroŽuje a dále stanovení podmínek pro ýstavbu v lokalitě, jež Projekt CWI splňuje ;

(i)

()

Ministerstvo pro místnírozvoj ČR jato ristřední správní orgán k žádosti CWI rozhodlo a
vydalo dne ll. července 20l9 pod ěj. MMR- Ż7Ż5Żl20l9-83l163Ż,,opatřeníproti neěinnosti
_ pŕíkaz",jímžuloŽilo Radě HMP rozhodnout o povolení ýjimky ze stavební uzávěry do 30
dnů ode dnejeho doľučení;

na současnou situaci, jakoż i na funkci i moźný potenciální význam zźioźního
vodního zdroje tvořeného zvodnělou vrstvou pod Předmětnými pozemky, zčásti čerpaného
JímacímivĘ, a zajištění jeho funkce a ochrany a zároveň za účelemnalezení definitivního a
mimosoudního sporu vyřešení ohledně vlastnictví Jímacíchvrtů a dá|e za úěelem umoŽnění
realizacę Revitalizace a Projektu CWI;
s ohledem

se Strany dohodly tak,

il.
l

'

jakje dále sjednáno

v této Dohodě.

ľŘroľĺĚľDoHoDY
Strany se zavazují v dobré víře spolupracovat a poskýovat si vzájemnou součinnost zejména
za úěelem:

a.
b.
c.

odstranění anebo udělení výjimky ze stźnajícístavební uztxěry,

zajištění možnosti a práva HMP na odkup anebo směnu Pozemků NádraŽní dle
Přílohy č. 2,
vydání územníhorozhodnutí umožňujícíhoMěstské části Praha 5 a HMP provést
realizaci Revitalizace, jakoŹ i Projektu CWI ľealizovaného CWI najeho pozemcích (s
potvľzenou kapacitou HPP 57.835 m2)'

d.

ziskání pravomocných stavebních povolení umoŽňujících Městské části Praha 5 spolu

s HMP ręalizaci

projektu Revitalizace, DPP rea|izaci Rekonstľukce

TT a CWI

realizaci Proj ektu CWI,
provedení Revitalizace, Rekonstrukce TT a Projektu CWI,

e.
f.

dosaŽení pravomocného kolaudačníhorozhodnutí ve vztahu k Revitalizaci'

g.

RekonstrukciTT a Projektu CWI,
zajištěníprovozu' údržbya ochľany Jímacích vrtů po dobu trvání této Dohody,

h.

bezplatný převod Pozemků oP na HMP nebo na jím urěenou osobu po splnění níŽe
sjednaných podmínek.

2.

Pro odstranění pochybností Stľany potvľzují,że tato Dohoda nenahrazuje ani nepředstavuje
souhlasy Stran pro účelyúzemníhoa stavebního řízení ve vztahu k Revitalizaci, Rekonstrukci
TT a Projektu CWI. Strany budou v těchto Íízeníchvzájemně jednat v dobré víře a v souladu
s touto Dohodou. HMP se však zavazuje vynaložit přiměřené úsilík tomu, aby s obsahem této
Dohody byly seznámeny všechny příslušnéodbory Magistrátu HMP a byla zjejich strany
ľespektována.

ilI.

Z^VAZKY STRÁN

HMP se zavazuje vydat rozhodnutí o odstranění anebo o /udělení výjimky ze stávajícístavební
uzźtvěry ,,VRÚ Smíchov jih" ve vztahu ke všem pozemkům v rámci plánu Revita|izace
NádraŽní ulice a Projektu CWI, a to nejpozději do 30 dnů ode podpisu této Dohody.

Ż. CWI

se zavazuje bez nároku na úplatu umoŽnit a stľpět Ze Stľany HMP anebo potažmo DPP
użívánía údľŽbuJímacích vrtů po celou dobu trvání této Dohody a umožnit jim pro tento ričel

přístup na Předmětné pozemky.

3.

Strany se záľoveň zavazují se vzájemně informovat a v dobré víře koordinovat kroky a úkony
vztahující se přímo ěi nepřímo k ochraně Jímacíchvľtůa jejich údrŽbě, jakoŹ i k realizaci
Projektu CWI a Revitalizace.

4.

Strany se zavazují postupovat v dobré víře a ve vzájemné souěinnosti v rámci Íízenío změně
ďnebo o vydání nového územníhorozhodnutí a na něj navazujícíchstavebních povolení, jeŽ
by umožnila realizaci Projektu CWI, Revitalizace a Rekonstľukce TT. HMP se zavazuje
vynaloŽit maximální úsilína dodrŽení zákonných lhůt a pľavidel.

5. CWI

se zavazuje na

ýzvu HMP

po splnění výše uvedených zźwazkű v odstavcích l. aŹ 4.

tohoto článku uzavŕítsmlouvu o převedení Pozemků NádraŽní vlastněných CWI do vlastnictví

HMP nebo subjektu určenéhoze strany HMP dle plánu obsaženéhov pŕíloze č'.Żtéto Dohody,
a to směnou za jiné pozemky či odkupem za cenľ stanovenou na zźkladéznaleckého posudku
jako v čase a místě obvyklou'

6'

CWI

se zavazuje, żebezplatně převede

a.

či daruje Pozemky oP, avšak za podmínky, že:

bude vydán pravomocný kolaudační souhlas s Projektem CWI realizovaným CWI, a
zároveťl se tak stane nejpozději do 5let ode dne podpisu této Dohody,azároveřl

b.

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

Iv.
l.

DALŠÍUSTANoVENÍ

Tato Dohoda je uzavřena na dobu neuľčitou s tím, Že nedojde-li k jejímu riplnému splnění
nejpozdějido 6 let ode dne podpisu této Dohody, jekaŹdá ze Stran oprávněna od této Dohody
bęz dalšíhoodstoupit.

Ż. Strany jsou dále oprávněny

od této Dohody odstoupit v případě' kdy bude některá z ostatních
splněním svých zde sjednaných zźxazkű anebo porušípodstatným

Stran v prodlení se
způsobem tuto Dohodou (zejména vpřípadě nesplnění zźĺvazkudle článku III.I výše), a
takové prodlení ěi porušení odpovědná Strana nenapraví ani ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení
písemného upozornění na prodlení či porušení sjednaných závazkű.

3.

Pro odstranění pochybností Strany sjednávají, že dnem odstoupení CWI od této Dohody
pozbývají platnosti' účinnosti aztĺvaznosti ujednání obsaŽená v článku III.2, III.5 a IIl.6 této
Dohody.

v.
l.

zÁvĚnnčNÁ USTANovENÍ
Tato Dohodaje vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních,znichźkażdázeStľan obdrŽí po
jednom.

Ż. Tato

3.

Dohoda je platná a účinnádnem podpisu všemi Stranami, přičemžkaŹdá ze Stran
prohlašuje a potvrzuje' že před podpisem Dohody byly získány všechny souhlasy a obdobné
úkony, které příslušná Strana pro uzavření této Dohody dle sých interních pravidel či
zákonné úpravy vyžaduje.
Tato Dohoda obsahuje čtyři přílohy:
a. Příloha č. l - Vizualizace a specifikace Pľojektu CWI,
b. Příloha ě. 2 c. Příloha č. 3 - specifikace Pozemků oP,
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MINISTERSTVO
PRo MíSTNÍ

RozVoJ

ČR
Hlavnĺ město Praha
Mariánské náměstí 2/2
1'í0 00 Praha í

č. j.

V Praze 11. července 2019

MM R-27252l 201 9-83 l 1 632

oprávněná úředníosoba: Bc' lveta Šobrová

Telefon: 224 862257

Věc:

opatřenĺ proti nečinnosti - přĺkaz

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ,,ministerstvo"), jako správní orgán příslušný
podle $ '14 odst. 1 zákona č. 211969 Sb., o zřízeníministerstev a jiných ústředníchorgánů státní

správy Ceské republiky, ve znění pozdějších předpisů,

a

podle

$ 80 a s 178

ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"),

zákona

přikazuje
podle $ 80 odst. 4 písm. a) správního řádu Radě hlavního města Prahy, aby ve lhůtě do

30 dnů od doručenítohoto příkazu rozhodla ve věci Žádosti odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy o povolenívýjimky zezákazu stavební činnosti, stanoveného
vyhláškou č. 33/1999 sb. hl' m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územĺch
hlavního města Prahy, ve znění pozdějšíchpředpisů, pro záměr nazvaný ,,Revitalizace
NádraŽní ulice a přilehlých prostoť'v k.ú. Smíchov.

odůvodněnĺ
Ministerstvu bylo doručeno podání společnosti CWl Smíchov s.r.o', lČ 03841626, se
sídlem Archeologická225611, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, zastoupené Mgr' Josefem Březinou,
advokátem, se sídlem Americká 35, 't20 00 Praha 2 - Vinohrady, datované dne 12. 10' 2018,
jehoŽ obsahem byla namítaná nečinnost Rady hlavního města Prahy ve smyslu ustanovení
$ 80 správního řádu spočívajícív tom, Že Rada hlavního města Prahy v přenesené působnosti
[viz $ 5 odst. 2 a $ 98 odst. 1 zákonač. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,stavební zákon"), ve spojení s $ 68 odst. 4 zákona
ć. 13112000 Sb., o hlavním městě Praze, veznění pozdějších předpisů], dosud nerozhodla dle
$ 99 odst. 3 stavebního zákona o Žádosti uvedeného podatele, resp. odboru strategických
investic Magistrátu hlavního města Prahy o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti,
stanoveného vyhláškou č. 33/1999 Sb. hl' m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových
územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, pro záměr nazvaný,,Revitalizace
NádraŽní ulice a přilehlých prostoŕ'v k.ú. Smíchov.

Vzhledem k tomu, Že výŠenamítaná nečinnost mohla být ze strany ministerstva
objektivně proŠetřena pouze na základě spisového materiálu ve věci, ministerstvo vyzvalo
hlavní město Prahu k předloŽení relevantních podkladů, vztahujĺcích se k výše namítané
nečinnosti Rady hlavního města Prahy, k vyjádření se k obsahu zmíněného podání, jehoŽ kopie
tvořila přílohu této písemnosti, zejména ke sdělení, kdy Rada hlavního města Prahy obdżela
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danou Žádost o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti a zda, případně jak v dané věci
rozhodla, a k předloŽení alespoň kopií zmíněných písemností.

Dne 21' 5. 2019 ministerstvo obdżelo písemnost hlavního města Prahy č.j. MHMP
706350/2019 ze dne 20.5.2019, učiněnou doc. lng. arch. Petrem Hlaváčkem, náměstkem
primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu, včetně kopií podkladů v dané věci.
V uvedené písemnosti ze dne 20.5' 2019 hlavní město Praha především uvedlo:
pro vetké rozvojové územĺSmíchov jih
',Żaaost o udělení výjimky ze stavebnÍ uzávěry
pro záměr,Revitalizace NádraŽnĺ ulice a přilehlých prostor'byla podána dne 21.9.2017
odborem strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy na základě dopisu bývalého náměstka
primáto-rky hlavního města Prahy pro dopravu a evropské fondy Petra Dolínka ze dne 15. 9.
2017. Zádost přijal a zaevidoval odbor Ĺlzemního rozvoje Magistrátu hl' m. Prahy (dáIe jen ,UZR
MHMP')' jehož úkolem je dle organizačníhořádu Magistrátu hl. m. Prahy pĄednánĺ došlých
Žádostí a přĺprava podkladových materiálů pro rozhodování Rady o výjimkách ze stavebnĺch
uzávěr'

Výše uvedená Žádost byla UZR MHMP přijata dne 27. 9. 2017 a zaevidována pod čj.
MHMP 1490176/2017' Na základě přijatého podánĺ UzR MHMP požádal o vyjádření k možnosti
povolení výjimky ze stavební uzávěry pro záměr ,Revitalizace NádraŽní ulice a přilehlých
prostor' odbor strategických investic (dále jen
'osl MHMP') dopisem č.j. MHMP 1568589/2017
ze dne 6. 10. 2017 a lnstitut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen ,lPR Praha') dopisem č.j.
MHMP 1568863/2017 ze dne 6. 10. 2017.

osl MHMP ve vyjádření kvýjimce ze stavební uzávěry č.j. MHMP 176604Z2017 ze
dne 8. 11.2017 sdělil, že proti výjimce ze stavebnĺ uzávěry pro výše uvedený záměr nemá
námitky, pokud bude zohledněno budoucĺ připojenĺ navrženéhoDvoreckého mostu.

lPR Praha ve vyjádřenĺ k výjimce ze stavebnĺ uzávěry č'j. MHMP 1849559/2017 ze dne
22. 11. 2017 (č.j. lPR 12835/17) uvedl, Že s udělením výjimky souhlasíza předpokladu splnění
poŽadavkil obsažených ve vyjádření lPR Praha č.j.713h7 ze dne 20. 11.2017 (Vyjádření
k architektonické studii stavby Polyfunkčníareál Smíchov).

Dále se k moŽnosti povolení výjimky ze stavebnĺ uzávěry vyjádřil také UZR MHMP
dopisem č.j' MHMP 1870390/2017 ze dne 29. 11' 2017, ve kterém tento odbor spovolenĺm
výjimky ze stavební uzávěry souhlasil.

Na základě výše uvedených vyjádřenĺ zpracoval UZR MHMP materiál pro jednánĺ
Rady, tzv'
'Iisk's označenímR-28052, kteý obsahoval návrh usneseni Rady, návrh rozhodnutí
Rady o povolenÍ výjimky ze stavební uzávěry, dťlvodovou zprávu, došlá vyjádřenĺ UZR MHMP,
osl MHMP a lPR Praha a mapový podklad s vyznačenímzáměrem dotčených pozemkťl. Tento
tisk byl dne 4. 12' 2017 předán na sekretaiát byvalé náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr'
Petry Kolínské,která byla zodpovědná za předklady materiálťl týkajĺcích se výjimek ze
stavebních uzávěr do Rady. Připomínkovánĺ tisku však zahájeno nebylo. Na základě

proběhlých jednání

a

konzultacĺ byl nakonec ŕlsk dne 23. 5. 2018 vrácen UZR MHMP

k přepracování, kdy bylo na základě poŽadavku předkladatelky tisku mezi připomĺnková místa

přidáno oddělení krizového řĺzeníodboru kanceláře ředitele Magistrátu hl. m. Prahy, které bylo

nakonec nahrazeno přímo odborem kancelář ředitele Magistrátu hl. m. Prahy. Po tomto
doplněnĺ byl tisk dne 7.6.2018 vrácen na sekretaiát náměstkyně KolÍnskékpodpisu pro
souh/as s připomĺnkováním'

Dne 11. 7. 2018 vydal lPR Praha aktualizované vyjádření k výjimce ze stavebnÍ uzávěry
pro záměr ,Revitalizace NádražnÍ ulice a přilehlých prostor', č.j. MHMP 1096476/2018 (č.j. lPR
0648z18), kteým zrušil své předchozĺ vyjádření č'j. lPR 12835/17. Tímto aktualizovaným
vyjádřením změnil lPR Praha svťlj pŮvodnĺ souhlas s povolenĺm výjimky ze stavebnĺ uzávěry na
nesouhlas. Změnu svého vyjádřenĺ odťlvodnil lPR Praha tím, Že v dubnu 2018 se vyskytla nová
skuŕečnosĹkterá mu nebyla v době pťlvodnĺho vyjádření známa a musĺ b'ýt brána v úvahu
v rozhodnutí o udělenívýjimky ze stavební uzávěry.
Touto novou skutečnostíbyla existence vodnĺho dÍla _ vodní zdĘ a gravitačnípřivaděč
pro technické centrum ZTC3 Radlice pražského metra, které je umístěno pod pozemky parc. č.
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669/4, 668/3, 664 a 4990/1 v k.ú. Smíchov, tj' pod pozemky ve vlastnictvÍ společnosti CWl
Smĺchov s.r.o. Jedná se o podzemnĺ stavbu, kterou nelze z povrchu přímo zaměřit. Z hlediska
ochrany zvláštnĺch zájmŮ lze stavbu vyuŽĺvat jako náhradnÍ zdĘ vody aŽ pro cca 600 tis.
obyvatel a proto je nutné zabezpečit ochranu tohoto vodnĺho zdroje a budoucÍ výstavbu
přizpťlsobit tak, aby nedošlo k poškozenĺ podzemnĺ stavby vodního dĺla, tak zejména
k poškozenĺnadloŽního izolátoru a vlastnÍ zvodně. Dle vyjádřenĺ lPR Praha byl v té době také
veden spor mezi Dopravnĺm podnikem hl. m. Prahy, akciovou společnostÍ, a firmou CWl
Smíchov s.r.o. o vlastnictví této podzemní stavby vodnĺho díla a zároveň bylo na vodoprávním
úřadu Magistrátu hl. m. Prahy zahájeno řízení ověření paspor'tu výše uvedené stavby a řízenĺ
o stanovení ochranných pásem vodního zdroje. Podle vyjádření lPR Praha se jedná o zásadní
skutečnosti, které nemohou bý opomenuty při rozhodování Rady a které musí byt brány
v (lvahu pro rozhodnutÍ o povolení výjimky ze stavební uzávěry, jelikoŽ se jedná o významnou
stavbu pro krizové zásobovánÍ obyvatel hlavního ĺněsŕaPrahy. Z uvedených dŮvodťl lPR Praha
nesouhlasil s udělením výjimky ze stavebnĺ uzávěry, pokud nebudou vyjasněny výše uvedené
skutečnosti.

MHMP

Sohledem na změnu vyjádřenÍ lPR Praha byltisk dne 31.7.2018 znovu vrácen UZR

k přepracování tak, aby bylo zohledněno aktualizované vyjádřenĺ lPR Praha'

Dne 6' 8.2018 vydal lPR Praha dalšíaktualizaci vyjádření kvýjimce ze stavební
uzávěry pro záměr: Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých prostor, ve kterém s udělenĺm
výjimky ze stavební uzávěry z urbanistického hlediska souhlasil za podmínky, Že bude
stanoveno ochranné pásmo vodního zdĄe a omezující ochranná opatřenív ochranném pásmu
vodního zdĘe před zahájením územnĺhořízenía pokud budou splněny podmÍnky popsané ve
vyjádření lPR č.j 713/17' lPR Praha zároveň tímto vyjádřením zrušil svá předchozĺ vyjádření
lPR č.j. 0648?J18 a 12835/17.

Na základě posledně uvedeného vyjádření lPR Praha přepracoval UZR MHMP tisk
R-28052, kteý navrhoval povolení výjimky ze stavebnÍ uzávěry s tÍm, že splnění podmínek lPR
Praha bude kontrolováno až v rámci územnĺhořĺzení,jelikož vlastní rozhodnutí o povolenĺ
výjimky ze stavebnĺ uzávěry neumožňuje realizaci výstavby, ale je pouze podkladovým
rozhodnutím pro navazujÍcí rozhodnutí o umÍstěnĺa povolení stavby' Takto upravený tisk byl
dne 22. 8. 2018 opět předán na sekretariát náměstkyně primátorky Mgr. Kolĺnskék podpisu pro
souh/as s připomínkováním.
V rámci připomĺnkovánÍ nebyly k navrŽené podobě

tisku vzneseny Žádné připomĺnky

a tisk byl zařazen k pĘednánĺ na 32. jednánĺ Rady konaného dne 18. 9. 2018 jako 10. bod
programu. V rámci pĄednání tohoto materiálu Rada postupně hlasovala o přeruŠení
projednávánĺ návrhu na schválenĺ rozhodnutí o povolenĺ výjimky, coŽ nebylo schváleno _ z 10
přĺtomných radních hlasovali 4 pro, 0 proti a 6 se zdrŽelo. Dále bylo hlasováno o novém návrhu
usnesení, kteým by Rada uloŽila UzR MHMP připravit neudělení výjimky, což také nebylo
schváleno - pro hlasovali 3, proti 0, zdrŽelo se 6 a 1 radnĺ nehlasoval. Nakonec bylo hlasováno
o návrhu usnesení v předloženépodobě, tj. o schválení rozhodnutĺ o povolení výjimky ze
stavební uzávěry, ani toto usnesení však nebylo schváleno _ pro hlasovali 4 radnĺ, proti 2,
1 nehlasovala 3 se zdrželi (viz veřejně dostupný zápis z jednání 32. jednání Rady ze dne 18. 9.
2018)0. Pro přijetĺusneseni Rady je potřeba souh/asu nadpolovičnĺvětšiny, tj. 6 radnĺch. Rada
se neshodla na žádném usnesení, takŽe výjimka nebyla povolena, ale ani nepovolena.

Na základě vnitřnĺch předpisťt proto UZR MHMP připravil nový tisk R-31145ve stejné
podobě jako pilvodnÍ tisk R-28052. Tisk R-31145 byl opět předán na sekretariát náměstkyně
primátorky Mgr. Kolínské'Rada však s ohledem na podzimnÍ komunálnĺ volby nestihla tento tisk
projednat a nově ustanovená Rada tento materiálzatím také neprojednala.''
V písemnosti ze dne 20. 5.2019 hlavní město Praha dále uvedlo:

a

,,Dále nelze souh/asiŕ také s tvrzením, Že souhlasná vyjádřenĺ UzR MHMP, osl MHMP
lPR Praha znamenají, že pro dalšĺexistenci stavební uzávěry nejsou žádnérelevantní

dŮvody. Tato vyjádření se totiž vztahují ke konkrétnímuzáměru a k moŽnosti povolení výjĺmky
stave.bní uzávěry pro tento záměr, nikoliv k ťlčelustavební uzávěry. Z právě pořizované
změny Uzemního plánu sĺdelnÍho Útvaru hl. m. Prahy č. Z 2772/00 je naopak zĘmé, že (lčel

ze
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stavební uzáVěry je stále aktuální' Předmětem této změny je odstranění východní částivelkého
rozvojového (lzemí a umožnění dalšího rozvoje tohoto území,a ačkoliv bylo zadání této změny
schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/25 již 19. 9. 2013 pořizování změny
stále probíhá. Teprue v prunÍm čtvrtletítohoto roku proběhlo veřejné projednání návrhu této
změny. Po schválení a vydání návrhu této změny bude v dotčenémÚzemí velké rozvojové
(lzemí zrušeno a teprve poté bude možnétvrdit, že (lčel a exisŕence stavební uzávěry je
neopodstatněný."

A dále hlavní město Praha uvedlo'' ,,Pro rozhodnutĺ Rady ve věci povolení výjimky ze
stavební uzávěry není stanovena žádná zákonem daná lhťlta. Podle $ 71 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisil, je správnÍ orgán povinen vydat
rozhodnutí bez zbýečnéhoodkladu. V případě takto komplikovaného záměru je však pro
vydánĺ kvalifikovaného rozhodnutí nutné zajistit dostatečnémnoŽ.stvÍ l<valitních podkladŮ, jejichž
příprava a zpracovánĺ si vyŽádá nějaký čas. Předchozĺ Rada neučinila v této věci žádné
rozhodnutĺ (viz 32. jednánÍ Rady hl. m. Prahy ze dne 18. 9. 2018) a přenechala toto rozhodnutí
na novou Radu složenou na základě výsledkťl podzimnÍch komunálních voleb. Nová Rada
potřebuje čas, aby se mohla dťlkladně seznámit s celou kauzou. Dále je potřeba vyřešit také
záleŽitosti týkajícĺse problematiky podzemního vodního díla a teprve po vyřešenĺ těchto
zásadních a pro rozhodnutí rady klÍčovýchotázek bude možnéo celé věci zodpovědně
rozhodnout.

K celé věci ještě uvádíme, že společnost CWl Smĺchov s.r.o' podala k Městskému
soudu v Praze Žalobu na zrušení stavební uzávěry pro velké rozvojové (lzemĺ Smĺchov jih.
Městský soud v Praze tuto žalobu odmítl pro opožděné podání návrhu na zrušení opatřenĺ
obecné povahy, kteým se d/e platného stavebnĺho zákona vydává také (tzemnÍ opatření
o stavebnĺ uzávěře (rozsudek č.j' 6 A 177/2018-27)' Na to podala spo/ečnosŕ CWl Smíchov
s.r.o. kasačnĺstíżnost k Nejvyššímusprávnĺmu soudu. Nejvyššĺsprávnĺ soud kasačnístĺŽnost
zamítl (rozsudek Nss í As 1/2019 - 32). Během těchto soudních řízenĺbyl celý spis v dané
věci (spis. zn. 9-MHMP 1490176/2017) nejprue na Městském soudu

v

Praze

a

poté

u Nejvyššíhosprávního soudu. Z těchto dŮvodŮ odpovídáme na Vaši Žádost ohledně poskytnutí
spisu teprve poté, co máme celý spis k dispozici. Tĺmto se také omlouváme za prodlení".

Ministerstvo se předně neztotoŽňuje se závěrem hlavního města Prahy, Že ,,pro
rozhodnutí Rady ve věci povolení výjimky ze stavební uzávěry není stanovena žádná zákonem
daná lhŮta". Ministerstvo uvádí, Že dle $ 192 odst. 1 stavebního zákona se na postupy a řízení
pouŽijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanovíjinak. JelikoŽ stavební zákon

nestanoví konkrétnílhůtu pro vydání rozhodnutí o Žádosti o povolení výjimky ze zákazu
stavební öinnosti podle územního opatření o stavební uzávěře ve smyslu $ 99 odst' 3
stavebního zákona, které je vydáváno příslušnou radou v přenesené působnosti, pouŽije se
tedy na lhůty pro vydání rozhodnutĺ v takové věci podpůrně správní řád, konkrétně jeho ust.
$ 7'1' které samo hlavní město Praha v této souvislosti zmiňuje' Dle $ 71 odst. 1 správního řádu

je správní orgán povinen vydat rozhodnutí bez zbyteěného odkladu. Dle $ 71 odst' 3 správního
řádu pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí
nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení,k nimŽ se připočítává doba a) aŽ 30 dnů, jestliŽe je
zapotřebí nařídit ústníjednání nebo místníšetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat

předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimŽ se prokazatelně nedaří doručovat,
nebo jde-li o zvlášť sloŽitý případ' b) nutná k provedení doŽádání podle $ 13 odst. 3, ke
zpracování znaleckého posudku nebo k doručenípísemnosti do ciziny. V daném případě (ak
vyplývá z předloŽených podkladů) byla Žádost odboru strategických investic Magistrátu hlavnĺho
města Prahy o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti, stanoveného vyhláškou č' 33/'ĺ999
sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve
znění pozdějších předpisů, pro záměr nazvaný,,Revitalizace NádraŽní ulice a pňlehlých prostoť'
v k.ú' Smíchov uplatněna u hlavnĺho města Prahy, resp. u Magistrátu hlavního města Prahy jiŽ
dne 27. 9' 2017 a Rada hlavního města Prahy o této Žádosti dosud nerozhodla' Ačkoliv z výše
uvedené z geneze vyplývá, Že spisový materiál v dané věci byl zapůjčenzmíněným soudům
v souvislosti s uplatněnou Žalobou společnosti CWl Smíchov s.r.o. na zrušení stavební uzávěry
pro velké rozvojové územíSmíchov jih a následnou kasačnístíŽnostÍa vrácen byl teprve
v nedávné (blíŽe nespecifikované) době' tedy Rada hlavního města Prahy nemohla po dobu
absence spisového materiálu o dané Žádosti rozhodovat, z vyjádření hlavního města Prahy lze
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nicméně seznat, Že o předmětné Žádosti odboru strategických investic Magistrátu hlavního
města Prahy o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti nebude ani v nejbliŽší době Radou
hlavního města Prahy rozhodnuto, a to s ohledem na dalšíokolnosti (zajištění ,,dostatečného
mnoŽství kvalitních podkladů", seznámení se s danou kauzou ,,novou" Radou hlavního města

Prahy a vyřešení záleŽitosti týkajícíse problematiky podzemního vodního díla). Ktomu

ministerstvo uvádí, Že ačkoliv je moŽné shledat, Že postup ve smyslu $ 99 odst. 3 stavebního
zákonaje specifický druh rozhodování (řízení), není moŽné, aby rozhodovací orgán rezignoval
na dodrŽování stanovených lhůt pro vydání takového rozhodnutí' příp. dalšíchzákonných
ustanovení. Případnými personálními změnami rozhodovacího orgánu (zejména za situace' kdy
v daném případě byla předmětná Žádost odboru strategických investic Magistrátu hlavního
města Prahy uplatněna jiŽ dne 27.9.2017) nelze odůvodňovat zásadní nedodźenĺlhůt pro
vydání rozhodnutí. Ministerstvo upozorňuje, Že při rozhodování dle $ 99 odst. 3 stavebního
zákona příslušná rada zkoumá na základě uplatněné Žádosti pouze jedinou otázku, a to' zda
případným povolením výjimky z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního
opatření o stavební uzávěře nedojde k ohroŽení jím sledovaného účelu'Ministerstvo dále
v obecné rovině poznamenává, Že v případě vydání negativního rozhodnutí o Žádosti Žadatele
o výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územníhoopatření o stavební
uzávěře není takovému Žadateli znemoŽněno následné opětovné uplatnění Žádosti ve smyslu
$ 99 odst. 3 stavebního zákona. Pokud v daném případě existují okolnosti, které by bylo moŽné
a důvodnéposoudit jako předběŽnou otázku ve smyslu $ 57 správního řádu, má Rada hlavního
města Prahy moŽnost vyuŽít ust. s 64 odst. 1 správního řádu' tj. dané řízení přerušit, v takovém
případě lhůty pro vydání rozhodnutí po dobu přerušení řízení neběŽí. V daném případě však
ministerstvo z předloŽených podkladů nezjistilo, Že by ze strany Rady hlavního města Prahy
bylo vydáno alespoň procesní rozhodnutí (usnesení), jímžbydošlo k přerušení daného řízení.
Vzhledem k tomu, Že Rada hlavního města Prahy dosud meritorně nerozhodla o Žádosti
odboru strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy o povolení výjimky ze zákazu
stavební činnosti, stanoveného vyhláškou č. 33/1999 sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve
velkých rozvojových územíchhlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, pro záměr
nazvaný ,,Revitalizace NádraŽní ulice a přilehlých prostoť' v k.ú. Smíchov, ani neučinila na
základě právních předpisů v dané věci Žádný procesní úkon, kteým by došlo k pozastavení
běhu lhůty pro vydání rozhodnutí, pňčemŽ ministerstvo v daném případě nezjistilo ani existenci
Žádné jiné skutečnosti, se kterou by právní předpisy spojovaly pozastavení běhu lhůt pro vydání
rozhodnutí, a vzhledem k tomu, že zvyjádření hlavního města Prahy vyplývá, Že Rada hlavního
města Prahy s ohledem na zmíněné okolnosti ani v nejbliŽší době rozhodovat v dané věci
nebude, ministerstvo přistoupilo k moŽnosti stanovené v $ 80 odst. 4 písm. a) správního řádu.

Mgr. DanielTydrych

vedoucĺ oddělení územnéa stavebně správnĺho ll
v odboru územně a stavebně správnĺm
Mgr. Daniel
Tydrych

DigitátněpodepsalMgr'Daniel
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Dále obdźí:Mgr. Josef Březina, advokát, Americká 35, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
(právnĺ zástupce společnosti CWl Smíchov s.r.o.)
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