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Věc: Vviádření snolečnosti CWI Smíchov s_r_o_ k otőzce ochraně zdroie 7TC 3 ns
pľažskóm Smíchově

Yáżený pane náměstkll, váżený pane primátore,

obracím se na Vás Znovu jménem společnosti CWI Smíchov s.ľ.o.' se sídlem Aľcheologická2256/I,
l55 00 Praha 5 - Stodůlky, IČo: 038416Ż6 vsouvislosti sochranou vodního zdroje ZTC 3
nacházejíciho se mj. na pozemcích naší společnosti na pražském Smíchově.

S ohledem na předchozí ľozsáhlou korespondenci v této věci se v tomto vy'jádření soustředímę na
objektivní shmutí souěasného stavu a upozornění na bezodkladnou nutnost realizovat kroLy ze strany
města a Městské části Praha 5 k faktické i právní ochľaně vodního zdroje. S ohledem na skutečnost, Že
vedle odboru ochrany životního prostředí sehľává kritickou zásadni roli v ochraně vodního zdroje
odbor preventivní bezpečností MHMP, obracíme se na Vás jako na člena Rady, jenž má v souladu
s platným statutem tuto oblast v gesci.

V rámci probíhajících správních řízení jsme se dozvěděli skutečnosti, jež jednoznačně za\<|ádaji
podezření, Že proklamovaná snaha města ochľánit vodní zdroj, je pouze rétorikou bez skutečné snahy
zajistit vodnímu zdroji faktíckou i právní ochľanu.

Naše spoleěnost od počátku přistupovala k vodnímu zdroji i vodním dílům s patřičným respektem, ve
spolupráci s nezávislými hydrogeology navrhla projektovou dokumentaci tak, aby byla vodní díla i
vodní zdroj ochľáněn a jeho situace dokonce co do ochľany vylepšena. otáZku samotné absentující
ochľany u zdroje, jenž existuje přes 25 lęt, v dobré víře otevřela sama společnost CWI Smíchov'



CWI Smíchov s.r.o.

Jak jsme Vás jiŽ informovali v předcházejících dopisech, CWT Smíchov podala v minulém roce návrh
na stanovení ochľanných pásem vodního zdroje. obdobný návrh podal i DPP. Mezi oběma návrĘ je
téměř 100% shoda co do omezujících podmínek i geogľafického rozsahu obou ochrarmých pásem.
Jelikož vodoprávní úřad MHMP ignoruje rozhođnutí MŽP jasně deklarující' že příslušným orgánem je
odbor ochľany Životního prostředí MČP5. obě řízení jsou v současné době nezákonně ,,přerušenal',
přestoŽe s ohledem na deklarovaný strategictý ýznam zdroje je zce|a na místě zahájit Íizęlll z vlastní
úřední iniciativy.

Ve snaze přispět k zajištění ochľany zdľoje jsme minulý fýden předložili DPP návľh společného
pľohlášení, jenž by byl společně podán u vodopľávního úřadu a umožnil by nadále a okamžitě
vést řízení výlučně o návrhu DPP a dostál by tak cíli vodní zdroj ochľánit, a to bez jakéhokoliv
vlivu na ostatní pľobíhající ŕlzení.Informujeme Vás tímto o tomto kroku z důvodu, že Praha je
ovládajícím akcionářem DPP a může tak přĺspět k realizaci tohoto postupu s cílem ochľany
vodního zdľoje.

Za dané situace jsme učinili vše, co je v silách naší společnostĺ, abychom ochľanu vodního zdroje
zajistili jak po faktické' tak pľávní stránce. Je nyní na Radě HMP, MHMP, Městské části Praha
5 a na DPP' aby dostáli svým veřejným pľohlášením a nepľodleně realizovali kroky, jež vodní
zdroj skutečně ochľání.

Z veŕejných prohlášení členů Rady i z písemných stanovisek a vyjádření odboru Ýłizového Íizeĺĺ
(odboru preventivní bezpeěnosti) MHMP j e j ednoznačn é, że si Praha stanovila ochľanu vodního zdroje
ZTC 3 za úkol zásadního a strategického ýznamu a dokonce splněním tohoto cíle podmínila udělení
výjimky ze stavební lzávéry.

Ač jsme nadále přesvědčeni, że jak rozhodnutí Rady o zastavení ŕizeĺll o povolení vyji-ky ze stavební
uzávéry,takzávazná stanoviska někteých odborů MHMP nemají právní oporu a jsou nezákonná (jak
jIŽ v ŕadě případů potvrdily ústřední spľávní orgány), není účelem tohoto dopisu brojit proti těmto
nezákorurostem. Ty jsou v současnosti předmětem jednotlivých správních Íizeni a věříme, že budou
legitimní práva naší spoĺeěnosti nakonec ochráněna.

Ze vśech dostupných a objektivně ověřených informací však bohuŽel vyplývá, že Pľaha i jednotlivé

naooak dokonce činí kľokv- iež mohou zdroi zásadním zoůsobem noškodit.

Považujeme však za alarmující, Že město dosud neiniciovalo žádné kroky. jež b}' vedly k zajištění
deklarované ochrany ..strategicky významného" zdroje. Přes veškeý mediální humbuk dosud nebyl
tento zdĄ zapsán do žádného ze strategických dokumentů a plánů, ani nebyly provedeny ĺezbytné
zkoušĘ a ana|ýzy. Na počátku roku 2019 byla dokonce městem předloŽena změna úzęmního plánu, jeŽ
samotnou existenci zdroje, natoŽ jeho ochranu, ignorovala úplně a vedla by kjeho nevratnému
poškození.

V praktické rovině je současný stav ještě vymluvnější. Ač odbor kľizového ĺizení i odbor životního
prostředí setrvale v závazných stanoviscích vydávaných k záměrům naší společnosti setrvávají na
stanovisku, Že nejprve je třeba stanovit ochĺanná pásma vodního zdroje pÍed' zahájením jakékoliv
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stavební ěirĺrosti a dokonce i demolic, činí tak právě a ýluěně jen ve vztahu k záměľům naší
spo1eěnosti.

V oblasti II. ochranného pásma Qehož vyhlášení Rada dle výoku JUDr. Mąrvanové Kordové prosazuje)
probíhají v současnosti stavební záměry i rekonstrukce, vůči nimž nebyly ze strany těchto úřadů
vzneseny Ž,ádné požadavky či omezující podmínky, přestože se nacházejí ve stejném űzęmi
navrhovaného ochľanného pásma vodního zdroje II. stupně' Na příkladu probíhající rekonstrukce
NádraŽní ulice je pak možné tento schizofrenní přístup doložit. Jak odboru krizového řízení MHMP. tak
orlhonl ochranv živofního nrosfřeĺĺíMHMP ie' nrakczetdně ą rĺlnllhnrĺnhě známn Äqném mícfĚ cpzev
nacházi kanaIizačru řad v havańiním stavu. ienž ořivodil rozsáhlou kontaminaci zeminy v iímacím
prostoru vodního zdroje. Přesto nebyla tato problematika vůbec přędmětem jejich posuzování a není ani
předmětem rękonstrukce. Ve ýsledku jde nejen o zanedbání deklarované povinnosti zdľoj ochľánit, ale
zźroveřl pro případ, Źe to Praha s ochľanou vodního zdroje myslí skuteěné váżné, bude nutné celou
rekonstrukci tělesa NádraŽní ulice pľovést znovu avynaloŹittak Zbytečně mnohamilionové částĘ.

Vyvstává tak legitimní otázka, zda Pľaha i její orgány skutečně a vážně pľacuje na
bezpľostředním zajištění ochľany vodního zdľoje nebo zda je jeho proklamovaný stľategicĘ
význam a nutnost jeho ochľany jen pľázdnou ľétorikou, jež je navíc diskľimĺnačním způsobem
aplikována pouze vůči naší společnosti.

S ohledem na pľincip legitimního očekávání dodržování zákonů a ľovného zacházení Vás pľoto
žádáme o sdělení, zda skutečně platí pľoklamovaný zájem Prahy na ochľaně ,,potenciálně
stľategického vodního zdľoje pĺtné vody" a jaké kľoky v tomto směľu Pľaha učinĺla, činí a hodlá
učinit.

V podrobnostech pak odkazujeme na naši předchozí korespondenci v této věci, jakož i na doklady a
dokumenty předloŽené v návaznosti předchozí osobní jednání ve věci.

S pozdravem,

Ing' Radek Menšík, jednatel CWI Smíchov S.r.o.

Mailem a do podatelny MHMP

Na vědomí : RNDr' Jana Plamínková, předsedkyně Výboru pro infľastrukturu, technickou vybavenost

aŹivotru prostředí ZHMP



CWI Smíchov s.ľ.o.
se sídlem Archeologickä zŻ5 6l I
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Dopľavní podnik hl. m' Pľahy, akciová společnost
Sokolovská 2l'1l42
190 22 Praha 9

V Praze, dne l7' října 20l9

Věc: Návrh na vvhotovení a nodání soolečného orohlášení ve věci návrhu na stanovení
ochrannÝch násem vodního zdroic ZTC3 na pražskómSmíchově

Yáženi,

obracím se na Vás jménem společnosti CwI Smíchov s.r.o.' se sídlem Archeologická 2256ll,155 00
Praha 5 - Stodůlky, IČo: 0384l626 v souvislosti s probíhajícími řízeními na stanovení ochľanných
pásem vodního zďrojeZTC3 na pražském Smíchově s následujícím návrhem'

Ze strany představitelů hlavního města Prahy a městské části Praha 5 i jcdnotlivých správních oľganů
jsme opakovaně informovani o torą żezajištěni ochrany vodníhozdľojęZTC 3 napraŽském Smírhově
je věcíveřejného zájmu, neboťz jejich pohledu se jednáo mimořádněvýznamnýzdroj pitné vodyna
území hl. m. Pľahy.

Za úěelem vyvinutí maximiĺlního lisilí ve snaze učinit vše potřebné k zajištění oclľany vodního zdroje
se na Vás obracíme s následujícím náwhem.

U příslušného vodoprávního úřadu v současné době probíhaji dvě tízení o stanovení ochľanných pasem
vodního zdroje:

(Đ první na zá"kladě návrhu DPP ze dne Ż5. ćewna 201 8 pod ě'j. MHMP 125ŻŻ66/2018, sp.
zn' : S_MHMP l0z'l 342ĺ2018,

(ir) druhé na zĺĺkladěnávrhu CWI ze dne 5. prosince 20l 8 č j. MHMP Ż98526120|9, sp. zn.: S_
MHMP r 987809/2018.

Za ričelem umoärění okamätého zahäjení řízení u vodoprávního úřadu nawhujeme, že by DPP a CWI
podepsali a následně podali na vodoprávníúřadspolečné prohlášení, jeŽ byúřaduumoŽnilobezodkladně
realizovat nutné kľoky k zajištění ochľany vodního zdroje.

Text návrhu společného prohlášení předkládáme v příloze, přičemŽ jsme připraveni jej podepsat a
doručit k Vašim njkám ihned po obú'žení souhlasu DPP.

Pro úplnost pak dodáváme,źe smyslem a účelem společného pľohlášení je potvrzenĺ shody obou
navrhovatelů najednomnávrhupro stanoveni ochrannýchpásem. Tímto náwhemje původnínávrhDPP
z25 '6.Ż018 s tím, že je drobně upravęn za účelem zohlednění požadavků DPP na přerušení ochľanného
pásma z drivodu zajištění přijezdu jednotek HZS a vstup techniků z důvodu kontľoly a případných opĺav
kvzT výdechu z objektu metra (PREFA) a zajištění příjezdu k revizní šachtě gravitačního přivaděče
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(Š l )l . _ přičemž se jedná o pożdavĘ DPP obsaŽené ve vyjádření DPP k dokumentaci DUR a návĺttu

na 
'demälici 

stávajících slaveb probíhající u Městské části Praha 5 pod číslem jednacím

2 4 OŻOO l 6Ż t |9 lLin a p o d č ísl em j e dn ac ím č) ł. Ż40200 l 42/ 1 9 ll'in.

Pro úplnost dodávĺime, že přerušení je navrženo v místě stávajícího vjezdu a v tomto prostoru je také

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

větľací objekt PREFA. Požadovaná úprava je gaficky znázoměna na plánku, tvořicím přílohu

spo leěného prohlášení.

S ohledem na závaŻnost sifuace a ohrožený veřejný zäjem na ochraně vodního zdroje Vás žádrłme o

urychlené zaujeti stanov iska a po skyurutí souč inno sti'

\_-, I
S pozdraveĺą 

-/ 
Á-{

Ing. Radek MenšíĘ jednatel CWl Smíchov s.r.o.

Doporučeně a datovou schľiłnkou (IDDS DPP fhidľk6)

l přĺIoha - náwh společného prohlášení

l jedná o požadavĘ vmesené DPP ve vyjádřcní DPP k dokumenlaci DUR naProjekt Pĺllyfunkčního cenlĺa Smichov a k návrhu

na demolici sĺívajících saveb pľobihající u Stavebního odboru Městské čĺĺsti Praha 5, čísla jednací jednotliých vyjádřcní DPP
jsou a) 240200l62tl9ĺLin a b) čj' 240200l4}/l9ll'in.



Magistrát hlavního města Pľahy
odbor ocfuany prostředí
Jungmannova35lŻ9
ll000Praha1

Městská část Pľaha 5
odbor ochľany životního prostředí
Náměstí l4' řĺjna l38li4
I 52 00 Praha 5

K č.j. MHMP lŻ5ŻŻ66ĺ2018
Sp.zn. : S_MHMP 1027 342ĺŻ018
(nóvrh DPP na stanovmí ochranných pasem ze dne 25.6.20I8)

K č.j. MHMP298s26l20l9
Sp. zn.: S-MHMP 1987809/2018
(návrh CýľI Smíchov o stanovení ochrannych pasem ze dne 5.1 2'20l8)

V Praze dne 

-. 

října 2019

Navľhovatelé:

l) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlęm Sokolovská 42121'7 ,Praha 9

Vysoěany,IČo: 00005886, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MěstsĘmsoudem v
Praze, v oddíle B, vložce 847 (dálejako,,DPP")

Ż) CWI SmíchoV Sĺľ.o., se sídlem se sídlem Archeologická22s6lI,l55 00 Praha 5 - Stodůlky,
tČo: ol sł l 626,zapsanév obchodním Ęstříku vedeném Městským soudem v Praze,v odďle
C' vložce 238597 (dálejako,, Cwr')

Věc: Soolečné nľohlášení navrhovatelů a notvľzení shodv na náwhu Dro stanovení ochranných
násem vodnĺho zdľoie

Dvakrát

Přílohy dle textu

Rekapitulace

Společnost DPP podala dne 25. června 20l 8 obdobnou žáđost o stanovení ochľanného pásma
vodního zdroje pro jímací objekľy gľavitačníhopřivaděče proZTC 3 _ Radlice dle $ 30 odst.6)
VoĺJního zákona (dále jako ,,Návrh DPP")'

I



Společnost CWI podala dne 5. prosince 20l8 žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje
pro jímací objekty gravitačního přivaděče pro ZTC 3 - Radlicę dle $ 3 0 odst. 6) Vodního zrłkona (dále
jako,,Návrh CwI")'

II.

Shoda navľhovatelri a společné prohlášení

Za űč,elem zajištěnĺ efektivní a bezodkladné ochrany vodniho zdroje se navrhovatelédohodli tak,że
tímto žádají spľávní oľgán, aby nadále vedl řízení o stanovení ochľanných pásem pouze a výlučně
dle Návľhu DPP s následující úpravou.

Návrh DPPje tímto upraven v rozsahupřęrušeni ochranného pásmaz důvoduzajištěnípříjezdu jednotek

HZS avstupu technikůz drivodukontroly apřípadnýchopravk VZTvýdechuz objektumetra(PREFA)
a zajištění příjezdu k ľevizni šachtě gravitačního přivaděče(Sl).

Pro úplnost dodáváme, že přerušení ochranného pásma 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. Úprava původního Návrhu DPP je gľaficky znázoména na
přiloŽeném plánku.

Pro odstranění pochybností CwI potvrzuje, že netrvá nadále na svém samostatném Návrhu CWI a
připojuje se v plném rozsahu k Návrhu DPP ve znění výšeuvedené úpravy.

Navrhovatelé tímto žádají spľávní orgán, aby zahäjil další procesnĺ kroĘsměřující k vywořenĺ účinné
ochrany předmětného vodního zdĺoje v ľoxahu a dle podmínek zde specifikovaných.

S pozdraverą

Dopravní podnik hlavního města Prahyo akciová spoleěnost

Ing. Radek Menšík, jednatel

CWI Smíchov s.ľ.o.

l - Příloha - plánek úpľavy Návrhu DPP
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MVRżENÉ PŘERuŠEN| ocHRANNÉHo PÁSMA zRUŠlT

NAVRHoVANÉ PŘERuŚEN| ocHRANNÉHo PÁsilA z Dt]voDU zAjlŚTĚNl PŘĺJEZDU
JEoNoTEK Hzs A VSTUP TEoHN|KÜ z DÜV@U KoNTRoĹY A PŔlPAoNÝcH oPRAv K VzT
VÝDECHU z oBJEKTU METRA (PREFA) A zAJlŠTÉNl PŔ|JEZDU K REvtrNĺ ŚAcrĺľĚ
gRAvrAÖNlHo PŔlvADĚÖE (Śĺ ) . TYro PoDM|NKY Jsou z yŕJADŘEN| DP K DoKUMEMTAG|
DuR A oEMoLlc čĺrlo j.dn.o.ĺ 24o2@/6zlrg/Lh s t |. 2{Ú,2wl42/l9lun, PŘERUŠEN| JE
NAVRŹENo v MĺsTÉ sTAvNlclHo vJEzDU'
DALE V ToMTo PRosToRU JE UMĺs]tNA KANALEAčNĺ sTol(A oDVÁDĚJlcl sPLAŚKovÉ
VoDY zE DvoU UKlloŇov^clcH JIMEK NAPoJENÝCH NA vÉTRAcl oBJEKT PREFA

pŘĺlorłn e.'t


