
YáŽený pan
MUDľ. Zdeněk Hřib, pľimátoľ
Magistrát hl.m.Pľahy
Nám. F.Kafky 1

ll0 0l Praha 1

Y Praze, dne 5. zźŕíŻ019

Věc: Vyjádření CWI Smíchov s.r.o. - žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 sb.

YáŽený pane primátore,

obracím se na Vás znovu jménem společnosti CWI Smíchov s.r.o.' 038416Ż6, se sídlem
Aľcheologická2256l1, Stodůlky, l55 00 Praha 5 a to v ľeakci na nedávné rozhodnutí Rady o zastavení
ŕizení o povolení vyjimky ze stavební uzávěry, zahájeĺého mj. na Žádost naší spoleěnosti. Po
provedení zevrubné prověľĘ souěasného stavu i dosavadních kľoků města, Rady i někteých odboru
MHMP jsme dospěli k závěľu, Že tato závažná situace si zaslouŽí vysvětlení a vy'jasnění řady
nepochopitelných kľoků realizovaných ze strany města.

Přes naši aktivní a dlouhodobou snahu je navíc bohuŽel zjevné, Že město dosud setrvává ve stavu
rezignace ohledně zajištění a ověření všech relevantních' aktuálních, pravdivých a objektivních
informací a faktů vaahujících se k dané lokalitě i existenci stavební uzávěry'

Ve snaze zmapovat skutečnou situaci azároveřl zjistit důvody a motivaci města a Rady se naVás
obracíme s následuj ícími'otázkami.

Společnost CWI podala řádně žádost o udělení výjimlq, ze stavební uzĺźvěry dne 28' června 20I7
nutnou pro realizaci projehu naší společnosti ve velkém rozvojovém území Smíchov' K reąĺizaci
projektu a tedy i uděĺení výjimlĺy, získala spol. CIĺĺI kladná stanoviskn jednotlivých odborů MHMP.
Tuto žádost CWI nikdy nezrušila, ani neudělila nikomu oprávnění ji zrušit, stáhnout, či přerušit její
projednĺźvání. V lednu 2019 jsme vás na osobním jednání za přítomnosti arch. Hlaváčka a dr
Marvanové Kordové o projektu společnosti CĺĺĺI a naší žódosti o udělení výjimlql ze stavební uzóvěry
infoľmovali.

l. Jak je moŽné, Že nyní Rada tvrdí, Že žádná naše Žádost o udělení 'ĺ.yjirnky neexistovala?
2. Proč nebyla qýjimka společnosti CWI řádně pľojednána, přestoŽe to bylo Radě hl.m.Prahy

uloženo příkazem MMR ČR?
3. Jakým způsobem byly projednány Žádosti DPP a MČ Pľaha 5 o udělení výjimky pro stejné

uzemí?
4. Je vám a Radě hl.m. Praze znám důvod, pľoč byla stavební uzávěra pľo velké ľozvojové

uzemí zÍízeĺa?
5. Jaké jste vy osobně a RHMP udělali kĺoky (a to i s ohledem na nedostatek ploch vhodných

pľo bytovou ýstavbu) vedoucí k jejímu odstľaněnĺ?
6. Jak budete dále nakládat s naší žádostí o udělení výjimky a kteý odpovědný odboľ/ člen

RHMP ji momentálně posuzuje?



7. Proč byly stejné ýjimky uděleny jiným stavebníkům ve stejnéműzemí při splnění stejných
zákonných podmínek jaké splnila naše společnost?

8. PovaŽujete váš postup za diskľiminační a klientelistický? Jestli nikoli, vysvětlete tento
rozdilný přístup z pohledu zákonných důvodů zŕizení stavební uzávěry, splnění stejných
podmínek pľo její odstľanění a souěasně neěinnosti hl.m.Pľahy k odstľanění této stavební
uzávěry

9. Jak je možné, Že dr. Maľvanová Kordová spojuje zahájeníjednání s CWI o udělení 
"yjir.'kyze stavební uzávěry s poŽadavkem ,,vstřícného'' bezplatného převodu pozemků v odhadované

ceně 75 000 000,- Kć ze strany CWI? Je to i VáŠ poŽadavek? PovaŽuj eteto zanormální postup
nebo zavydírźlní?

Spoĺečnost CĺĺĺI při přípravě realizace projektu nechala zpľacovat autoľizovanými osobami nezávisĺé
hydrogeologické posouzení lokality a vyvolaĺa jednání s DPP o ochraně zanedbaných jímacích vrtů
na našich pozemcích' Dále nechala zpracovat odborný návrh na stanovení ochranných pásem těchto
vrtů a následně i ochranných pásem ,,nóhle objeveného strategického zdroje pitnĺź vody", který lživě
prohlašoval DPP i odbor lcrizového řízení za tajný. Přestože tento zdroj není zmíněn v žádném
strategickém dokumentu hl.m.Prahy ani se s ním nepočítá v plánu nouzového zásobování vodou,
společnost CWI tento zdľoj od samého počátku respektovala a přizpůsobila svůj projeh podmínkám
jeho ochrany. odborný posudek autorizovaných osob o podmínkách ochrany tohoto zdroje ajejich
souladu s navrženým stavebním řešením spol. CWI předaĺa nóm. Hląváčkovi v dubnu t.r. Dále
společnost CĺĺĺI připľavila a předala osobně vdm na jednání v ĺednu t.r za přítomnosti dr Marvanovĺź
Kordové a arch. Hlaváčka návrh dvojdohody řešící veškeré spornłź body ochrany vodního zdroje
včetně nabídlql bezplatného převodu pozemků v rozsąhu nąvrženého l.ochľąnného pósma v odhadní
ceně 75 000 000,- Kč

1 ' Do dnešního dne jsme nedostali žádnou odpověď na návrh dvojdohody. Jak jste se tímto
návrhem zabýva|i,jestli vůbec, a s jakým vysledkem? Proč jsme za osm měsíců neobdrŽeli
žáđné vyjádření? '

2. Kdo ponese potenciální osobní zodpovědnost za náklady spojené s výkupem pozemku v
rozsahu I. ochľanného pásma ve ýši 75 000 000,- Kč v případě odmítnutí dvojdohody z
Vaší strany?

3. Kdo bude zodpovědný za škodu v odhadované vyši stovek milionů Kč v případě prohry
probíhajícího soudního sporu se společností CWI o vlastnictví jímacích vľtů, pokud
odmítnete dvojdohodunabízejícíuznátní vlastnického práva ze stľany CWI a staŽení žaloby
pľo hl.m. Prahu beznáhľady?

4. Jaké náklady ponese Praha za vyhlášení I. a II. ochľanného pásma vodního zdroje v případě
jeho vyhlášení?

5. Jakáje vydatnost vodního zdroje a kdy byla provedena čerpací zkouška k ověření udávané
vydatnosti?

6. Jakáje kvalita vody tohoto zdľoje v případě dlouhodobého čerpání' tedy v situaci, kdy
hlavním zdrojem bude infiltľace zYltavy? Byly v rámci čerpací zkoušky pľovedeny i
rozbory vody?



7. Jaké náklady bude mít město Praha spojené se sanací podloží a s výměnou hloubkových
kana|izačních stok v ulici NádraŽní a Strakonické ulici, jenž jsou v havaľijním stavu?

8' Kdy a kým byla zpracována studie proveditelnosti a nákladů na zabezpečení vodního
zdroje, vodního díla, vybudování úpravny vody a její distľibuce? Kdy ji zvetejnite?

9. Jakým způsobem bude voda zuptavny v případě nouzového zásobování distribuována a s
jakými náklady?

10. Jaké kľoky učinilo hl.m. Praha ve věci vyhlášení ochĺanných pásem?

11. Jak bude Prahapostupovat,jaké učiní kľoky ajaké vyvodí důsledky vzhledem k dlouhodobé
nečinnosti vodoprávního úřadu ve věci vyhlášení ochranných pásem?

IŻ. Je současné stanovisko hlavnĺho města Pľahy' ve světle vyjádření odboru kľizového řízeni
MHMŁ zaloŽeno na tvtzení, Že město Praha je samo vlastníkem vodních děl? Pokud ano,
nezpůsobuje tato skutečnost podjatost v jednotliých spľávních ŕízęĺích?

Hlavní město Praha přeľušilo projednávání celoměstslql významné změny Z 2772/00 mj. na základě
podnětu a námitek společnosti CWI o nepřípustnosti navrhovanłź změny z hlediska jejího přímého
rozporu se způsobem ochrany vodního zdroje a na základě nesouhlasu MČ Praha 5. Pořizovaná
změna byla účelově ząřazena mezi celoměstslcy ýznamné z důvodu revitalizace Nádražní ulice jejíž
realizace, jak potvrdila drMąrvanová Kordová ve veřejném vyjádření, není ze strany Pľahy ani
připravována ani s ní není počítáno v investičním plánu. Předmětem změny je v důsledku dosažení
zastąvitelnosti bytovou výstavbou na soulĺromých pozemcích Smíchovského přístavu, s přímým
dopadem na omezení infiltrační kapaciý vodního zdroje z Wtavy.

1. Pokud je nadále lpohledu města zÍejmé, Že změna územního plánu není pořizována v
celoměstskémzź/mu, bude její projednávání pokĺačovat ve stejném reŽimu?

2' Čĺ 3e to zájem a kdo změnu _ tedy rozsáhlou novou bytovou ýstavbu v záp|avovém území
Smíchovského přístavu dále pľosazuje?

3. NemůŽe být tento postup považován za klientelistický?

4' Kdo, kdy a proě navľhl sníŽení koeficientů zastavitelnosti na pozemcích CWI v ľozporu Se

zadánímtéto změny, přestoŽe jednotlivé odbory jižvyďaly souhlasná stanoviska s projektem
CWI v kontextu stávajícího územního plánu?

5. Jaký je současný stav projednávání této změny a jaký je váš názor na pokĺačování v
projednávání v reŽimu celoměstsky ýznamné změny?

Po zvážení a vyhodnocení stąvu řízení ohledně naší žádosti o povolení výjimky, jež bylo stiženo více
než dvouletou nečinností Rady, jakož i při zohlednění průběhujednotlivých spľávních řízení vedených
u vodoprávního úřadu MHMP a odboru lľizového řízení MHMP, kde bylo ústředními spróvními
orgány poMrzeno, že tato řízení jsou stižena řadou zásadních nezákonných roků, je na místě dle
našeho nózoru konstątovat, že jde o systémový, zásadní a pravděpodobně účelově řízený pľoblém.
Navíc ve světle zcela nového tvrzení MHMP o údajném vlastnictví vodních děĺ městem je zcela na
místě i úvaha o zjevné podjatosti MHMP'



/ą nejzásadnější příklady nedodržovóní zákonných lhůt a pravidel lze v dané věci označit zejména

následující spľávní řízení a příslušná rozhodnutí nejvyšších správních orgánů, jež konstatovala

dlouhodobé a Jĺagrantní poruš ování zákonů :

(Đ rozhodnutí Ministerstva pľo místní ronoj vydalo dne ] I. července 20I9 pod č j. MMR-

27252/2019-83/I632 opatření proti nečinnosti - příkaz ukĺádající Rądě hlavního

města Prahy, aby ve lhůtě 30 dnů rozhodlą ve věci žádosti o udělení výjimky ze stavební

uzávěry,

(iĐ ľozhodnutí Ministerstvą vnitrą - generálního ředitelství Hasičského záchranného

sboru ČR ze dne 2. srpna 20t9, jímž k odvolóní CĺľI Smíchov potvrdilo, že napadené

závazné stanovisko odděĺení ĺcrizového managementu, odboru kanceĺáře ředitele

Magistrátu ze dne 10']2.20]8 (ktrÚm byl záměr výstavby projektu Navrhovątele na

Pozemcích zamítnut) se ruší ą vrací zpět k novému projednání s odůvodněním, že

napadené stąnovisko nesplňuje ani základní obrysy pľo stanovisko dle $ I49 odst. 6)

SpŘ a navíc ve věci excesivního požadavku na vyřešení otázlry vlastnictví vodního díla

není j akkoliv odůvodněno,

(iii) v řízení o žádosti o stanovení ochranného pcisma vodního zdroje pro jímací objekty

gravitačního přivaděče pro ZTC 3 Ministeľstvo životního prostředí - vydalo

ľozhodnutí č'j. MZP/20I9/500/986 ze dne 6. května 20]9 rozhodlo kodvolání CĺľI
Smíchov tak, že napaden,ź usnesení o přerušení řízení zrušilo a záľoveřl rozhodlo o

tom, že s|rávním orgánem provedená atrakce řízení z Městské části Pľaha 5 byla

provedenav rozporu se zákonem a zą nezákonné prohlásilo i samotné přerušení řízení,

(iv) v řízení o paspoľtizaci vodních dět Ministerstyo zemědělství ČR vydato dne 8. října

20l8 pod sp. značkou 3 2VD20783/2018- I 5 1 l l příkaz, jímž bylo Magistrátu hlavního

města Prahy, odboru ochrany prostředí, oddělení vodního hospodářství nařízeno, aby

bez zbytečného odkladu ode dne doručení příkazu umožnil CĺľI Smíchov nahĺédnutí

do ýše nadepsaného spisu a jednal s ním nadále jako s účastníkem řĺzení.

Rozsah i dopady těchto nezakonných lĺrokůjsou natolik bezprecedentní, že jde o situaci vyžadující
neprodlenou nápravu a zajištění dodržování alespoň základních pravidel a lhůt, v opačném případě
bude nadále polłačovat Stav bezpróví a účelové seĺekce při výkonu přenesené působnosti městem.
Vrcholem se pak v našem případě stalo vyjádření paní radní JUDI. Koľdové Marvanové o tom, že
bychom měli nejprve převést bezplatně pozemlły městu a následně by (snad) proběhla správní řízení,
jež však již měla dávno při dodržení zókonných povinností a lhůt proběhnout. Tyto výrolqt snad ani
nelze interpretovat jinak, než jako snahu o nezákonný nátlak hraničící s vydĺráním.



1. Představuje vyjádření paní JUDr. Kordové Maľvanové of,rciální stanovisko města a Rady?

2. Učinila Rada či Vy jako pľimátor odpovědný mj. za oblast kĺizového ŕizeni opatření
k tomu, aby byla zjednána nétprava a v rámci výkonu přenesené působnosti městem byl
dodrŽován zákon?

3. S ohledem na počet potvrzených nedodrŽení zákonů ve věci našeho pľojektu jde o
standaľdní a obvyklý pruběh obdobných Íízení na MHMP nebo jde o mimořádnou situaci?

Výše položené otázky povaŽujte za Žáđost o poskytnutí infoľmaci d|e zákona č,. 10611999 Sb. a
odpověď zašlete na adľesu sídla CWI Smíchov nebo datovou schĺánkou. Také se nebľáníme
odpovědím na naše otázky foľmou reakce na inteľpelace v rámci zaseđáni zastupitelstva.

Děkuji předem za Vaši reakci a vysvětlení výše popsaných a poloŽených otázek. Věřím, Že nejen naše
společnost, ale i veřejnost a pražšti občané si zaslouŽí tľansparentní a objektivní informace o celé
kauze.

S pozdravem,

CWI Smíchov s.ľ.o.

Arcbeologickä2256lI
155 00 Praha 5
IČ:03841626 @

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


