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Vážený pane Menšíku,  
 
obdržela jsem Váš dopis ze dne 9. prosince 2019, (který je chybně datován k 9. prosinci 2020) 
ve kterém reagujete na odpověď Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“) na Vaši žádost o 
poskytnutí informací ze dne 29. 10. 2019. 
 
Vaše vyjádření zde dne 9. prosince 2019 jsme posoudili jako Žádost o informace a tímto si 
dovolujeme Vám odpovědět. 
Protože vše podstatné již bylo řečeno, mohu Vám toliko potvrdit, že jako jediný formální 
žadatel v řízení o povolení výjimky ze stavební uzávěry Smíchov-jih figuroval Odbor 
strategických investic MHMP (jeho žádost č. j. MHMP 1490176/2017 z 21. 9. 2017). Tento 
žadatel svoji žádost vzal zpět a proto Rada hl. m. Prahy (dále jen „RHMP“) v souladu s § 66 
odst. 1 písm. b) správního řádu příslušné řízení svým usnesením ze dne 5. 8. 2019 č. 1612 
zastavila. 
S ostatními subjekty (CWI Smíchov, s.r.o.; MČ Praha 5; Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.) 
bylo v řízení jednáno jako s účastníky řízení, resp. jako s „dotčenými osobami, které mohou být 
rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech“ (vizte § 27 odst. 2 správního 
řádu). Ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu nevyžaduje souhlas ostatních účastníků 
řízení, odlišných od žadatele, se zpětvzetím žádosti; zákon nicméně nijak nebrání ostatním 
účastníkům řízení ani komukoli jinému podat novou žádost o povolení téže výjimky ze stavební 
uzávěry, má-li na tom zájem. 
Vaše písemné podání ze dne 27. června 2017 není žádostí o udělení výjimky, ale žádostí o 
připojení k řízení, které v té době neprobíhalo – nebylo tedy k čemu se připojit.  
Při každém posuzování žádosti o udělení výjimky ze stavební uzávěry (na kterou, podotýkám, 
není žádný právní nárok) příslušné odbory posuzují možné dopady výjimky na širší okolí a na 
záměry v okolí připravované.  
 
Pokud se týče Vašich tvrzení, že RHMP ve vztahu ke stejnému velkému rozvojovému území 
Smíchov-jih v minulosti již rozhodla o povolení obdobných výjimek ze stavební uzávěry, 
nemohu s Vámi souhlasit, že tyto výjimky jsou srovnatelné s výjimkou, která by umožnila 
realizaci záměrů CWI Smíchov, s.r.o. v dané lokalitě: 
- pokud se týče záměru „Zlatý lihovar“, tento projekt do území chráněného stavební uzávěrou 
vůbec nezasahuje; výjimka se týkala pouze souvisejících úprav Strakonické ulice, které jsou 
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z hlediska celého záměru marginální, který nemůže mít žádný vliv na budoucí charakter 
zástavby území chráněného stavební uzávěrou; 
- pokud jde o záměr „Smíchov Business Park – DUR“, ten spočíval v transformaci areálu 
bývalé mlékárny, v rámci které mělo dojít k odbourání nevhodných přístaveb, vizuálnímu 
sjednocení vzhledu stávajících budov a výstavbě nových objektů; tato výjimka měla umožnit 
rehabilitaci a doplnění již existující urbanistické struktury; 
Oproti tomu realizace záměru CWI Smíchov, s.r.o., by znamenala založení zcela nové 
urbanistické struktury. 
 
Je mi líto, že Vám nemohu poskytnout příznivější vyjádření. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Alice Mezková v z. 
 
 
Ing. Zdena Javornická 
pověřena řízením Magistrátu hlavního města Prahy 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Ing. Radek Menšík 
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