
CWI Smíchov s.ľ.o.
se sídlem Archeologi ckä 225 6l I

l 55 00 Pľaha 5
IČ:ú84l626
zapsána do obch. rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka238597

Dopľavní podnik hl. m. Pľahy, akciová společnost
Sokolovská 2l714Ż
190 22 Praha 9

Y Praze, dne 17. ŕijna20l9

Věc: Návľh na vvhotovení a podání společného pľohlášení ve věci návľhu na stanovení
ochľannÝch pásem vodního zdľoie ZTC 3 na pľažském Smíchově

Yáženi,

obracím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov s.ľ.o.' se sídlemAľcheologickźLŻ25611, 155 00
Pľaha 5 _ Stodůlky, IČo: o38416Ż6vsouvislosti sprobíhajicimiÍizenimi na stanovení ochranných
pásem vodního zdtoje ZTC 3 na pľažském Smíchově s následujícím návľhem'

Ze strany představitelů hlavního města Prahy a městské části Pľaha 5 i jednotlivých sp rávních organů
jsme opakovaně informovani o tom, że zajištění ochrany vodního zdľoje ZTC 3 na pľažském Smíohově
je věcí veřejného zájmu, neboťz jejich pohledu se jednáo mimořádně významný zdľoj pitné vodyna
űzemihl. m' Pľahy.

Za űěe\ęm vyvinutí maximálního úsilí ve snaze učinit vše potřebné k zajištění ochrany vodního zdroje
se na Vás obracíme s následujícím náwhem.

U příslušného vodoprávního úřadu v současné době probíhají dvě řizeni o stanovení ochľanných pasem
vodního zdroje:

(Đ první na zźkladé návrhu DPP ze dne 25 ' č,ęrvna 201 8 pod ě.j. MHMP lŻ5Ż266lŻ018, sp.

zn. : S-MHMP 1027 342lŻ0I8,

(iĐ druhé nazďkladěnávľhu CWI ze dne 5. prosince 201 8 č j' MHMP 298526lŻ019, sp, zn.: S-
MHMP r987809i2018.

Zaűče|em umožnění okamžitého zahtljeruÍizeníu vodopráwího úřadu nawhujeme, že by DPP a CWI
podepsali a následně podali navodoprávníúřadspolečné prohlášení,ježbyúřaduumożlilobezodkladně
realizovat nutné kroky k zajištění ochľany vodního zdroje.

Text návrhu společného pľohlášení předkládáme v příloze, přičemž jsme připraveni jej podepsat a
doručitk Vašim rukám ihnedpo obú'žení souhlasuDPP.

Pro úplnost pak dodáváme,že smyslem a účelem společného prohlášení je potvrzení shody obou
navrhovatelů najednomnáwhupro stanovení ochrannýchpásem. Tímto návrhemje původní návľhDPP
zŻ5.6'2018 s tím, že je dľobně upraven za účelem zohlednění požadavků DPP na přeľušení ochĺanného
pásmaz důvodu zajištěnípříjezdujednotekHZS avstup technikůz důvodukontrolyapřípadných opľav
kvZT výdechu z objektu metľa (PREFA) a zajištění příjezdu k ľevizní šachtě gravitačního přivaděče



CWI Smíchov s.ľ.o.

1Šl1l' _pĺičemŽ se jedn äopožadavĘ DPP obsaŽené ve vyjádření DPP k dokumęntaci DUR a návľhu

na 
'demôlici 

stávajících staveb probíhající u Městské části Praha 5 pod číslem jednacím

Ż4 OŻo o ĺ 62 l 19 ll'in a p o d č ís l em j e dn ac ím č'j. Ż 40200 l 42l l 9 lLin.

Pľo riplnost dodávĺĺme, Že přerušen i je navrŽeno v místě stávajícího vjezdu a v tomto prostoru je také

umístěna kanalizační stoka odvádějící splaškové vody ze dvou uklidňovacích jímek napojených na

větrací objekt PREFA. Požadovanáűpravaje graficky znázorněna na plánku, tvořícím přílohu

sp o lečného prohlašení'

S ohledem na zävažnost situace a ohtož.ený veřejný zájem na ochľaně vodního zdroje Vás žádáme o

urychlené zauj etí stanoviska a po skýnutí součinno stt.

S pozdravem,

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

Doporučeně a datovou schľankou (IDDS DPP fhidrk6)

1 příloha _ návľh společného prohliášení

l jedná o požadavĘ vmesené DPP ve vyjádření DPP k dokumentaci DUR naProjekt Po|yfunkčního centra Smichov a k návrhu

nä demolici strĺvajících staveb probíhající u Stavebnĺho odboru Městské části Pľaha 5, čísla jednaci jednotliých vy'jádření DPP
jsou a) 240200l62ll9ĺLín a b) čj. 24020o/42lt9ĺLin.



Magistľát hlavního města Pľahy
odb or ochľany pro středí
Jungmannova35/29
lĺ000Pľaha1

Městská část Praha 5
odbor ochľany životního prcstředí
Náměstí 1 4. Ť'ijna 1 3 81 l 4
I 52 00 Praha 5

K č.j. MHMP 125Ż26612018
Sp.zn.: S_MHMP l0Ż7 342lŻ018
(návrh DPP ną stanovení ochranných pasem ze dne 25.6.2018)

K č.j. MHMP298526/2019
Sp. zn.: S-MHMP 1987809/2018
(návrh CW Smíchov o stanovení ochrannýchpasem ze dne 5.] 2'20l8)

V Praze dne . října 2019

Navľhovatelé:

1) Dopravní podnik hl. m. Pľahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 42lz11 ,Pľaha 9
Vysočany, lČo: oooos886, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, v oddíle B, vložce 841 (dále jako,,DPP")

2) CWI Smíchov s'.ľ.o.' se sídlem se sídlem Archeo1ogickźL2256ll,l55 00 Pľaha 5 _ StodůlĘ,
lČo: o:słt 626,zapsaĺév obchodnímrejstříku vedenémMěstsĘmsoudem vPraze,v oddílę
C, vložce Ż38597 (dálejako,, CwI')

Věc: Snolečné nľohlášení navľhovatelů a notvľzení shodv na návľhu pľo stanovení ochľannÝch
násemvodního zdľoie

Dvakrát

Přĺlohy dle textu

Rekapitulace

Společnost DPP podala dne Ż5. čewna 20l 8 obdobnou žádost o stanovení ochľanného pásma
vodního zdroje pľo jímací objekty gravitačníhopřivaděče proZTC 3 _ Radlice dle $ 30 odst. 6)
Vodního zttkona (dále jako,,Náwh DPP")'

I



Společnost CWI podala dne 5 ' prosince 20l8 žádost o stanovení ochľanného pásma vodního zdľoje
pro jímací objekty gravitačního přivaděče pro ZTC 3 _ Radlice dle $ 3 0 odst. 6) Vodního zakona (dále
jako,,Návrh cwl").

il.

Shoda navľhovatelů a společné prohlášení

Za űčelem zajištění efektivní a bezodkladné ochranyvodního zdrojese navrhovatelédohodlitak,że
tímto žádají spľávní orgán, aby nadále vedl řízení o stanovení ochľanných pásem pouze a vylučně
dle Návľhu DPP s následující úpravou'

Návrh DPPje tímto upravęn v rozsahupřerušení ochrarného pásmaz důvoduzajištěnípříjezdu jednotek
HZS avstupu technikliz důvodukontroly apřípadnýchoprav k VZTvýdechuz objektumetľa (PRtrA)
a zajištění příjezdu k ręvizní šachtě gravitačního přivaděče (Šl )'

Pľo úplnost dodáváme, že přerušení ochranného prísma je navrženo v místě stávajícího vjezdu a v tomto
pľostoru je také umístěna kanalizačni stoka odvádějící splaškové vody ze dvou uklidňovacích jímek
napojených na větrací objekt PREFA' Úprava původního Návrhu DPP je gľaficky znázoměna na
přiloženém plánku.

Pro odstľanění pochybností CWI potvrzuje, žę netľvá nadále na svém samostatném Návľhu CWI a
připojuje se v plném rozsahu k Návľhu DPP ve znění výše uvedené úpravy'

Navľhovatelé tímto ž.ádaji spľávní orgán, aby zaháji| další procesní kľoĘ směřující k vytvoření účinné
ochrany předmětného vodního zdroje v rozsahu a dle podmínek zde specifikovaných.

S pozdravem,

Dopravnípodnik hlavního města Pľahy, akciová společnost

Ing' Radek Menšík, jednatel

CWI Smíchov s.ľ.o.

l - Příloha _ plánek úpľavy Návrhu DPP
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GRAVlTAČNlpŘvĺoĚČ V9DY PRo zTc 3

JV1 .llľłncĺVRTY GRAV|TAÖNĺHo pŘIvRoĚČe vooy PRo zTc3

NAVRHoVANÉ ocHRANľÉ pÁsľĺo VoDNlHo zDRoJE l. STUPNĚ - ZPRACoVATEL oPV, s.r.o.,

ěíslo zakázky 88040, ze dne 3o'5.2o18, DoKUMENTACE zPRAcoVANA PRo DP HL. M. PRAHY
soUČAsT Řĺzeľĺlč'j. MHMP1252266t2o18 ze dne 27'7.2018 o zŘlzENlocHRANNÝcH PÁSEM
VoDNĺHo zDRoJE l. a ll. STUPNĚ

NAVRHoVANÉ ÚPRAVY ocHRANNÉHo PÁSMA VoDNlHo zDRoJE l. STUPNĚ _ cW sMĺcHoV-
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ľĺnvnŽeruÉ PŘERUŠEN| ocHRANNÉHo pÁsnĺR zRUŠlT

NAVRHoVANÉ pŘrnuŠeNĺ ocHRANNÉno pÁsnĺn z oÜvoou zAJlŠTĚNĺ pŘĺ.lezou
JEDNoTEK HZs A VsTUP TEcHNIKÜ z oÜvoou KoNTRoLY ł pŘĺpnoruÝcH oPRAV K VzT
vÝoecnu z oBJEKTU METRA (PREFA)a zn.ltŠrĚľĺ pŘĺ.lezou x Revlzruĺ ŠncnĺĚ
eRłvlrRČľĺĺľo pŘlvłoĚČe 1Šĺ1_ TYTo poonĺĺľry JsoU z w.lÁoŘeruĺ DP K DoKUMENTAcI
DUR A DEMoLlc čĺslo jednací 24o2ool62/tgllin a č.j. 24o2ool42/tg/Lin, PŘERUŠerul ĺe
ľ'lRvRŽeNo v nĺlsrĚ sĺÁvn.lĺcĺĺo VJEZDU,
oÁle v ToMTo PRosToRU .le unłlsrĚľA KANALIZAČNĺsToKA oovÁoĚ.llcĺ spnŠxovÉ
VoDY zE DVoU UKllDŇovncĺcn ĺĺĺĺrr Nnpo.lerĺÝcn rĺR vĚĺRłcĺ oa.Jerr PREFA
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PRILOHA c.1


