Ad resa:

CWl Smíchov, s.r.o.
k rukám lng. Radka Menšíka, jednatele

Archeologická 2256/I
155 00 Praha 5

V Praze dne 14. listopadu 2019

Věc: Návrh na vyhotovení a podání společnéhoprohlášení ve věci návrhu na stanovení ochranných pásem
vodního zdroje ZTC3 na pražskémSmíchově
Vážený pane jednateli,

obracíme se na Vás v právním zastoupení našeho klienta, společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost, lč:00O 05 886, se sídlem Sokolovská 42/2L7, Vysočany, 19o oo Praha 9 (dále jen ,DP"|, v návaznosti
na Váš dopis ze dne 17'10.2019 ve rnýše uvedené záležitosti.

Nejprve uvádíme, že souhlasíme s tím, že zajištěníochrany vodního zdroje ZTC3 na pražském Smíchově je věcí
veřejného zájmu. Zejména proto je pak nutné, aby zajištěníochrany odpovídalo příslušným právním předpisům a
tomuto veřejnému zájmu.
Pokud tedy CWl

tímto také souhlasí, domníváme se, že nejjednoduššía nejrychlejší cesta k vyřešení otázek a
správních řízení týkajícíchse ochranných pásem vodního zdroje a díla a ověření pasportizace vodního díla
gravitačníhopřivaděče bude, pokud Vaše společnost přestane zpochybňovat vlastnictvívodního díla ze strany DP
a k tomu je DP připraven případně podepsat i příslušná společná prohlášení.
s

Váš návrh na úpravu žádosti našeho klienta (DP) na stanovení ochranného pásma vodního zdroje v podobě jeho
přerušení je pak zcela ve zjevném rozporu s návrhem klienta.

Pokud by bylo nutné žádost DP o stanovení ochranného pásma vodního zdroje
upravovat, mělo by tak odpovídat požadavkůmodborníků, popř. znalců, kteří
případné problematické body upraví či upřesní.
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Dále uvádíme, že ve Vašem dopise chybí vyjádření se k Vašemu opakovanému tvrzení, že ,,CWI Smíchov vzola
podmíněnézpět svůj nóvrh na stanovení ochranných pósem vodnĺho zdroje nochózejícího se na Pozemcích".
Vážený pane jednateli, na závěr uvádím, že pokud Váš dopis ze dne L4.L7.21L9 má být začátkem pokusu o smírné
vyřešení všech správních a dalšíchsporů, DP se tomuto nebrání. Není však v rámci tohoto případného jednání o
smírnémvyřešenívšechzáležitostí, jakož i v případné diskuzi, co a za jakých podmínek lze v ochranném pásmu ll.
stupně stavět, možné,jakkoliv pokračovat, dokud nebude bezpodmínečně ze strany Vašíspolečnosti uznáno
vlastnické právo vodního díla Dopravním podnĺkem.
S pozd
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advokát na základě plné moci
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PLNÁ Moc
Dopravní podnlk hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem Sokolovská 217|42, Lgo22 Praha 9,
lč: 00005886, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze,oddĺl B, vložka847,
za kterou jedná pan lng. Petr Witowski, předseda představenstva, a pan lng. Ladislav Urbánek,
m

ístopředseda představenstva

(dále jen,,Zmocnitel"),

zmocňuje tímto

Mgr. llonu Kindtovou, advokátku KšD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., lČ: 257 77 229, se sídlem
Hvězdova 77L6/2b, Praha 4,ev.
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Čĺr10217

(dále jen ,,Zmocněnec")

Aby Zmocnitele zastupovala ve věci vodohospodářské stavby gravitačníhopřivaděče vody pro ZTC-3

- Radlice, a aby v této věcivykonávala veškeré úkony s tím související, zejména zastupovala Zmocnitele
v souvisejících správních a soudních řízení,přijímala písemnosti, podávala návrhy a žádosti, podávala

opravné prostředky nebo námitky a vzdávala se jĺch, vymáhala nároky, plnění nároků př'ljímala, jejich
plnění potvrzovala, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tuto plnou moc Zmocnitel uděluje i v rozsahu práv a povinností podle občanskéhozákoníku, zákona o
obchodních korporacích, trestního řádu, občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních
soudních, správního řádu, zákoníku práce, insolvenčního zákona, živnostenského zákona, zákona o
rozhodčímřízenía o výkonu rozhodčíchnálezů a dalších procesních a hmotněprávních předpĺsů, to vše
i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.
Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud
jich ustanovívíc,souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně'
V Praze dne
Dopravní pod

l. m. Prahy, akciová společnost

lng. Petr Witowski,

předseda představenstva

*í:;''\
!, i

Doprovri Iodnik ht. m. Pr!hY.
nkci9vj 5lotačncsł

:_łJ !ulll!'lł:|.ii 2 l ilł2 . l'0

\t!,-/

lng

místo

pl,]d5ĺo!ęnstvo

?:i

''ŕ.i'1

'

Urbánek
představenstva

Zmocněnĺ přijímám
Mgr. llona Kindlová, advokát

