
Vážený pan
MUDr. Zdeněk Hřib, primátor
Magistrát hl.m.Prahy
Nám. F.Kafky 1

110 01 Praha 1

V Praze, dne 25. října 2019

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 sb.

vážený pane primátore,

obracím se na Vás jménem společnosti cWI Smíchov S.r.o.' 03841626 Se sídlem
Archeologická 225611, Stodůlky, 155 00 Praha 5 a to v reakci na nedávné rozhodnutí Rady
o zastavení řízení o povolení ýimky ze stavební uzávéry, zahájeného mj. na žádost naší
společnosti. Vzhledem k tomu, že některé okolnosti rozhodnutíjsou velice zvláštní a nejasné,
prosím o poskytnutí informací. Společnost CWI podala řádně žádost o udělení uýjimky ze
stavební uzávěry dne 28. čeruna 2017 nutnou pro realizaci projektu naší společnosti ve
velkém rozvojovém územíSmíchov. K realizaci projeKu a tedy i udělenír,nýjimky, získala spol'

1. Ztratila se naše žádost o udělení uýjimky ze stavební uzávěry, příp. zda se už našla?
2. Proč nebyla uýjimka společnosti cWI řádně projednána na základě příkazu MMR ČR,

která r,nýslovně žádost zmiňuje?
3. Jakým způsobem byly projednány žádosti DPP a MČ Praha 5 o udělení lnýjimky pro

stejné rjzemí (k.u. Smíchov stižený stavební uzávěrou) , tj. žádáme o kopie žádostía
následná rozhodnutí.

4. Udělal jste vy a RHMP kroky (a to i s ohledem na nedostatek ploch vhodných pro
bytovou ýstavbu) vedoucí k jejímu odstranění?

5. Proč byly stejné Wimky uděleny jiným stavebníkům ve stejném území při splnění
stejných zákonných podmínek jaké splnila naše společnost? Žádáme o kopie
zdůvodněnívčetně stanovisek oddělení a odborů HMP.

V souvislosti s vodním zdrojem máme následující žádosti o informace:

6. Jaké náklady ponese Praha za vyhlášeníI. a II. ochranného pásma vodního zdroje v
případě jeho vyhlášení,tj. náklady na opravu infrastruktury (rnýměna kanalizace,
opravy komunikace)?

7. Podle stavebního povolení a kolaudace a vodoprávního rozhodnutí se jedná o vodní
dílo pro technologické účely a je povoleno pouze minimálnívyužití a to pro
technologické účely (užitková voda) a ani zákon o krizovém řízenía neumožnuje užití
vody pro distribuci (a to ani v případě živelní události) . Existuje nějaký dokument dle
stavebního zákona nebo vodního zákona povolujícívyužitívodního zdroje Smíchov jako
zdroje pitné vody, žádáme o jehofiejich kopii?



B. Kdy a kým byla zpracována studie proveditelnosti a nákladů na zabezpečenívodního
zdroje v případě přechodu na pitnou vodu, vybudování úpravny vody a jejídistribuce?

9. Jaké kroky a kdy učinilo hl.m. Praha ve věci vyhlášeníochranných pásem?

10. Podle vyjádření odboru krizového řízení MHMĘ je hlavní město Praha je vlastníkem
vodních dä. Žádáme o informaci,zda se za vlastníĘ považujete a na záKadě jakého
právního důvodu.

11. Jaké důvody vedlo město k odmítnutí navrhované dvojdohody s námi ohledně právního
a faktického uspořádání vodních děl?

Výše poloŽené otázky považujte za žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb. a odpověd'zašlete na adresu sídla CWI Smíchov nebo datovou schránkou zastupitelstva.

S pozdravem,

Ing. Radek Menšík, jednatel
CWI Smíchov s.r.o.
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Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednacĺ:
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K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
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Nezadáno
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Nezadáno
MUDr. Zdeněk Hřib, primátor

Ano
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Události zprávy'.

29. í0. 20í9 v 14:.04:.23 EVO: Datová zpráva byla podána.
29- 10.2019 v 14:.04',24 EVS: Datová zpráva byla dodána do datové schránky přĺjemce. Je-li

příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamŽikem doručena




