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Yážené poslankyně a poslanci Pirátské strany

Y Praze, dne 28. ledna2020

Věc: Žádost cwl Smíchov s.r.o. o prošetření působení představitelů Pirátské strany v Radě
hlavního města Prahy

Y ážené dámy, vážeru pánové,

obracím se na Vás jménem spoleěnosti CWI Smíchov S.r.o.' Se sídlem Archeologická225617, Stodůlky,
155 00 Praha 5 v souvislosti s podáním informace o stavu výkonu veřejné správy v Radě a na Magistrátu
hlavního města Prahy, v jejichž čele stojí další člen Vaší strany - pan primátor MUDr. Zdeněk Hřib.

Z našeho pohledu je tak výkon primátorské funkce a obecněji zajištění celé správy hlavního města Prahy
prvním skutečným testem uvádění pirátského programu a proklamovaných hodnot do praxe, neboť v
rámci ýkonu funkce primátora i členů Rady HMP je Vaše strana spoluodpovědnázazajištění řádného
ýkonu samostatné i přenesené působnosti pravomocí města a Magistrátu hlavního města Prahy.

Jsem bohužel nucen, na zák|adě přímých zkušeností s přístupem a ýkonem pravomocí ze strany pana
primátora, ělenů Rady hlavního města i s probíhajícími správními řízeními, konstatovat' že Vaší stranou
vedené město se prostřednictvím Rady i některých odboru MHMP dlouhodobě a svévolně dopouští
protiprávních a nezákonrtých jednání a zároveň zce|a zásadrum způsobem porušuje zásaďy
transparentnosti, ochrany veřejného zájmu i dodržování zá|<7adruchzákorrných povinností i lhůt. Míra i
dopady tohotojednáníjiž dosáhly takového rozsahu, žejsem se rozhodl se obrátit i na Vás se žádostí o
prověření postupu představitelů Vaší strany a zaujetí odpovídajícího stanoviska, případně i o přispění
ke zjednání nápravy.

Y přiloze tohoto dopisu předkládám náš dopis panu primátorovi, v němž jsou shrnuta záHadruvýýkaná
pochybení při výkonu veřejné správy. Náš dřívější dopis se žádostí o nápravu adresovaný předsedovi
Vaší strany, panu Bartošovi, zůstal bohužel bez odezvy. Věc však považujeme zanatolikzásadní a výši
potenciálních škod za natolik ýznamnou, že jsme se rozhodli i k tomuto mimořádnému kroku'

V případě Vašeho zájmll jsou pak všechny dokumenty ke kauze naší spoleěnosti a smíchovského
vodního zdroje zveřejněny na adrese https://www.udi-byty.czlcs CZlprojekt/polyfunkcni-areal-
smichov.

Děkuji předem zaYaši pozornost věnovanou této záležitosti. Věřím, že nejen naše společnost' ale i
veřejnost a pražští občané si zaslouží, aby tato zá|eŽitost byla vyřešena zákonným způsobem bez
nutnosti zbytečného vynakládání veřejných prostředků. Závěren pak potvrzuji náš souhlas se
zveřejněním tohoto dopisu dle pravidel Pirátské strany.

S pozdravem,

Ing. Radek Menšík, jednatel
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Yážený part
MUDr. Zdeněk Hřib, primátor

Magistrát hl.m.Prahy
Nám. F.Kafky 1

110 01 Praha I

Y Praze, dne 28. 1edna2020

Věc: Vyjádření CWI Smíchov s.r.o. _ žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 sb. A
upozornění na riziko vzniku mnohamiliónových škod

YáŽený pane primátore,

obracím se na Vás znovu jménem společnosti CWI Smíchov s.r.o'' se sídlem Archeologická 2256lI,
Stodůlky' 155 00 Praha 5, ato v reakci na další vývoj správníchřizeni souvisejících s naším stavebním
záměrem ýstavby Polyfunkčního centra Smíchov na našich pozemcích na pražském Smíchově.

obracím se na Vás z titulu Vaší funkce primátora hlavního města Prahy, neboť v rámci funkce primátora
jste odpovědný za zajištění řádného ýkonu samostatné i přenesené působnosti pravomocí města a
Magistrátu hlavního města Prahy.

Jsem bohužel nucen, na základě přímých zkušeností s probíhajícími správními řízeními,
konstatovat, že Yámi vedené město se prostřednictvím Rady i někteých odborů MHMP
dlouhodobě a svévolně dopouští protiprávních a nezákonných jednání, což aktuálně dokládají
další objektivní skutečnosti:

(i) nečinnost Radv a prodlení se splněním zákonné povirrnosti přesahující 5 měsíců

Rada dne 5' srpna 2019 usnesením rozhodla o zastavení řizenivevěci naší žádosti o udělení
Újimky ze stavební uzávěry. CWI Smíchov podala proti tomuto usnesení odvolání, jenž
bylo Radě doručeno dne 2 1 . srpna 20 1 9. Minulý týden j sme v rámci nahlédnutí do spisu na
Ministerstvu pro místní rozvoj zjistili, že Rada nesplnila svou povinrrost odvolání spolu se
spisem předat nadřízenému správnímu orgánu (MMR) do 30 dnů ode dne doručení
odvoliíní, přestože jí tak jasně ukládá správní řád.

Celkern uŽ nečirurost Rady v řízení o udělení rnýjimky (včetně neěinnosti, jíž vyÍešíl až
pŤikaz MMR Z|éta2019) přesahuje dva a půlroku.
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(ii) všechn}' dosavadní žádosti CWI Smíchov o ochranu před nečirrrrostí Rady/IVíHMP byly
příslušnÝmi ministerstvy shledány j ako důvodné

S odkazem na naše předchozí vyjádření |ze jednoznačně twdit a prokázat, Že jak Rada, tak
oŽP MHMP a odborpreventivní bezpeěnosti MHMP se opakovaně dopouštějí porušování
sých zákonných povinností, přičemž vedle již dříve předloŽených rozhodnutí lze aktuálně
poukázatnaPÍikazMŽP zedne 14' |edna2020, jímž bylo, k návrhu CWI Smíchov, nařízeno
oŽP MHMP okamžité postoupení Íizeni ve věci stanovení ochranných pásem na věcně i
místně příslušný oŽp Městské části Praha 5.

Ve světle rozhodnutí apÍíkaziMZE,MŽP, MV a MMR lze jednoznaěně konstatovat, Že

jde o systómoý problém dlouhodobého ignorování právních povinností, přiěemž ve vztahu
knaší spoleěností se navíc jedná o činnost zjevně koordinovanou. Dlouhodobá nečinnost

vjednotlivých řízeních spojená snezákorrrrými rozhodnutími svědčí buď o naprostém

rozpadu řádného plnění zákonrtých povirrností v rámcí výkonu přenesené i samostatné

působnosti ze strany Rady i MHMP, potažmo o doklad selektivního nezákonného přístupu
zaměřeného přímo proti naší společnosti'

(iiD Smíchov- ih"
lgnoruJe

Rada v lednu 2020, dle zveřejněných informací, udělila další výjimku z předmětné stavební

uzávěry, coŽ ve ýsledku vede ke stavu, kdy způvodní rozlohy uzávěry bylo
prostřednictvím výjimek uvolněno více než 60% její původní rozlohy. Navíc pÍi žádné
z udělených výjimek nebyl naplněn jediný původní úěel uzávěry, neboť výjimky byly
uděleny bez jakékoliv vypracované detailní územně plánovací dokumentace, stejně tak
nebyla při jejich udělení Žáďným způsobem řešena či uvažována potřeba zajištění ochrany
vodního zdroje.

Na naše upozomění a žádost o informace adresované k Vašim rukám, jsme obdrželi
odpovědi od MHMP dopisy ze dne 22. listopadu 2019 a ze dne 6. ledna 2020, pÍiěemž
poskýnuté informace jsou v příkrém Íozporu se skutečným stavem. obě vy'jádření MHMP
přikládáme v příloze.

Výjimky jsou udělovány svévolně, bez ohledu na původní účel uzávěry a je zjevné, že arn

Rada původní a jediný zákowtý účel uzávěry nesleduje. Ve skutečnosti je uzávěra v našem
případě zneužívána k (nezákonnému) prosazování zájmů Rady a městských společností a
nátlaku na nucené převody pozemků'

(iv) proklamace členů Rady ohledně ochrany vodního zdrojejsou v rozporu s faktickou i právní
dlouhodobou neěirurostí a ignorováním skutečných rizik pro vodní zdroj

Rada se, v rámci veřejných proklamací ohledně neudělení vyjimkv k naší žádosti, v srpnu

2OI9 př1hlásila k nutnosti zajistit ochranu vodního zdroje a převza|a tak za jeho ochranu
právní i politickou odpovědnost.

Ve skutečnosti však město dlouhodobě rezignuje na ochranu zdroje, oŽp oamitt zahájit
stanovení ochranných pásem z vlastní iniciativy, přes existující zákonné zmocnění pro

takovou možnost. Až do doručení Příkazu MŽP dokonce odmítl postoupit věc příslušného
odboru MČPs. DPP, 100% vlastněný městem, odmítl náš náwh na vývoření spoleěného
prohlášení tak, aby mohlo býÍízeru o stanovení ochranných pásem okamžitě zahájeno, ato
dle návrhu DPP. Na tento vstřícný návrh, jenž by umožnil okamžité kroky k vyhlášení
ochranných pásem vodního zdroje, DPP reagovala odmítnutím a ani Vy a další členové
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Rady neprojevilí žádný zájern situaci tímto efektivním způsobem řešit, o čemž svědčí
absencejakékoliv odpovědi na náš dopis, adresovaný Vám osobně, ze dne22.Íijna2019.
Je tak zievné. ž'e ani Praha ani DPP ve skutečnosti ž'ádnÝ z'ái vodní zdroi chránit

(v)

neorojevují a odmítají v tomto směru ěinit jakékoliv kroky.

ignorování skuteěných rizik a ziištěných ohrožení vodního zdroje - rekonstrukce Nádražní
ulice

Zhydrogeologických posudků pořízených jak DPP' tak CWI Smíchov jasně vyplývá, že
vtělese Nádražní ulice se nacházi hloubkoý kanalizační řad vhavarijním stavu, znějž
docházi dlouhodobě ke kontaminaci jímacího prostoru vodního zdroje, mj. přímo v místech,
kde je veden gravitaění přivaděč. MHMP spolu s DPP však v rámci dané rekonstrukce
ignorovali doporučení hydrogeologů a rezignovali na zajištění ochrany zdroje a potřebu
opravy havarijního kanalizačního řadu a sanaci kontaminované zeminy přímo v jímacím
prostoru zdroje. Existuje tak reálné riziko, Že poté co se Praha skuteěně rozhodne vodní
zdroj chránit v souladu s doporučeními hydrogeologů, bude nutné tuto rekonstrukci znovu
otevřít a provést všechny nezbytné činnosti' včetně rekonstrukce kanalizace a sanace
kontaminovanézeminy v jímacímprostoru zdroje. V důsledkutakexistujereálné ťrziko,že
toto opomenutí vyistí ve zbýečně investovaných mnohamilionových částkách, jimž by
bylo možné v případě dodržení známých požadavků možné předejít a vzniku zbýečné
škody zabránit.

Situace je o to absurdnější, že DPP a Město. jsou investory rekonstrukce Nádražní ulice.
nerespektuje své vlastní požadavkv pro stavbv v lokalitě budoucího ochranného pásma II.
stupně. V příloze předkládáme vyjádření DPP _ vyjádření vedoucího oddělení služby
245000 (Služby a Technologická zaÍizeru a oSM), Ing' Petra Kysilka ze dne 1 l. prosince
2019, v němž jsou na více než 4 stranách shrnuty požadavky na provádění prací na
identickém uzemí, spadajícím tal<též do území budoucího ochranného pásma II' stupně'
Většina těchto požadavků však není vůbec součástí probíhající rekonstrukce Nádražní ulice.
Uvedené dokládá. že DPP samo vůbec nerespektuje svá vlastní omezení a podmínk}'
v rámci vlastního stavebního záměru v ídentickém území přímo nad gravitačním
nfl\/2íteacm vodního .Árni- q ln zq ní.- n nřihlíření nÁnnrrěánilch nÁhnni l\/ÍTJl\/tp

přestože vůči záměru CWI Smíchov na jejich splnění trvaií

S odkazem na výše uvedené je jasné, že údajná potřeba ochrany zdroje spolu
s účelovým udržováním zbytku uzávěry jsou účelově zneažívány pouze v rámci
nátlaku na naši společnost, neboť DPP ani samo nerespektuje omezení a požadavky,
jež si sám stanovil pro dané Únemí.

(vi) odhad nákladů na splnění požadavků DPP v rámci území nawhovaného ochrarrrrého pásma
II. stupně

Hrubým odhadem lze kvalifikovaně odhadnout kalkulaci nákladů potřebných na splnění na
vyhlášení ochranných pásem a ochranu zdroje, včetně provedení čirrností dle výše
zmitěných požadavků DPP. Ve vztahu k 2 hektarum pozemků vlastněných CWI Smíchov
jde o částku cca 150 milionů Kč, přičemž vezmeme-li v úvahu celkoý navrhovaný rozsah
ochranného pásma II. stupně (přesahující plochu 1 kn2), budou nutné náklady vyvolané
vyhlášením ochrarurých pásem dosahovat několika miliard korun česlcých.

Za darých okolností se pozastavuji nad tím' proě se DPP prostřednictvím odboru vedeného
Ing. Kysilkem po letech absolutní nečinností snaží naši společnost a její legitimní stavební
záměr poškodit stanovováním nezákonných a věcně i právně nesmyslných požadavků,
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údajně za úěelem ochrany vodního zdroje. Nejen, že tyto požadavky samo DPP
nerespektuje při provádění rekonstrukce NádraŽní ulice (kde navíc objektivně existuje stav
narůstající kontaminace jímacího štěrkového lože zdroje zlnvaťrjni hloubkové kana|izace,
jak dokládá zpráva zpruzkumu PVK a.s.), ale navíc si neuvědomuje, že náÝJady na

eventuální rea\izací těchto požadavků ponese ta|ďéŽ DPP, a potažmo Praha ajejí oběané.

DPP jako subjekt vylživajicí vodu ze zdroje je ze zákona povinen uhradit náklady na

opatření související a vyvolané vyhlášením ochranných pásem.

Ve světle výše uvedeného Vás tímto jako vrcholného a odpovědného představitele Prahy
vyzýváme k prověření výše popsaného stavu a zjednání okamžité nápravy.

Žádosto poskytnutí informací dle zákona č. 10ó/1999 sb.

Ve snaze zmapovat skuteěnou situaci a zároveň ověřit zákorurost postupu města a Rady se na Vás
obracíme s následujícími otázkami.

1. Žádá^e Vás opakovaně o poskýnutí informaci vztahljicích se k rozhodnutí Rady o udělení

ýimek ze stavební uzávěry,,VRÚ Smíchov-jih" pro projekty Z|atý Lihovar (rozhodnutí Rady
ze dne 17.I.2017), Smíchov Business Park -DUR (rozhodnutí Rady ze dne 30.1.2018) a Gold
nemovitostní (rozhodnutí Rady z|edna2020) z tohoto týdne, včetně samotných žádostí a všech
podkladoých vyjádřeď IPR a orgánů města, na jejichž ŽáÝJadě byly wjjimky uděleny'

2. Z jakého důvodu nebylo odvolání CWI Smíchov s.r.o' doruěené Radě dne 21. srpna 2019 dosud
postoupeno Ministerstvu pro místní rozvoj? Kdo je zavzni}Jé prodlení odpovědný?

3' Z jakého důvodu Praha spolu s DPP nadále blokují vyhlášení ochranných pásem za situace, kdy
jsme potvrdili, že souhlasíme s návrhem DPP na jejich stanovení a navrhli v tomto směru jasné

společné prohlášení?

4. Jak je ve vztahuk již uděleným ýimkám zajištěno stanovení a dodržení budoucích podmínek
pro stavebni záméry v ochranném pásmu II' stupně?

5. V případě probíhající rekonstrukce Nádražní ulice realizované DPP spolu s městem nebyla
ochrana zdroje vůbec zohledněna a nejsou respelrÍovány vlastní požadavky stanovené DPP pro
dane území. Kdo ponese odpovědnost za náklady potřebné na znovuotevření tělesa ulice po
dokoněení souěasné opravy pro provedení sanace zdroje a výměny havarijní kana|izace?

6. Dosud jsme nedostali odpověď na naši žádost ohledně sděleď, zdamá Praha analýzu nákladů,
kompenzací a investic, jež bude třeba vynaložít na zajištění proklamované ochrany zdroje a

vyhlášení ochrarrrrých pásem. Proto se na Vás Znovu obracíme s dotazem, kolik plánuje Praha
za úěelem ochrany vodního zdroje a vyhlášení ochranných pásem investovat a kdo týo náklady
ponese?

Výše položené otázky považujte zažáďosto pos\rtnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb' a odpověď
zašlete na adresu sídla CWI Smíchov nebo datovou schránkou.
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Děkuji předem zaYaši reakci a zodpovězenl, ýše popsaných a položených otázek. Věřím, Že nejen naše
společnost, ale i veřejnost a pražští občané si zaslouží transparentní a objektivní informace o celé kauze
a potwzuji nás souhlas se zveřejněním tohoto dopisu dle pravidel MHMP i dle pravidel Pirátské strany.

Yážený pane primátore,

jako představitel zvolený za Pirátskou stranu, jež se hlásí k ochraně hodnot, jako jsou transparentnost,
zákonnost, ochrana veřejného zájmrl a odpovědná, funkční a pragmatická veřejná správa, byste se měl
zasazovat o to, aby byly týo proklamované hodnoty skuteěně naplňovány v rámci správy hlavního
města. Náš případ však dokládá přesný opak spočívající v pokračujícím rozvratu schopnosti města
jednatakonat(s)právně,transparentně,veveřejnémzájmuatakév mezichalhůtáchstanovenýchprávní
úpravou.

Stále nrám není jasné z jakého důvodu a v čí prospěch se Rada, MHMP i DPP rozhodly naši spoleěnost
poškozovat, přestože postupujeme po celou dobu transparentně, zákonným způsobem a v dobré víře
celou záležitost vyřešit nejen v náš prospěch, ale také způsobem ýhodným pro město i jeho oběany.
Reakcí ze strany Radyje dlouhodobá azjevně svévolná nečinnost spojená s vyroky o nutnosti převodu
pozemků hraničícími s vydíráním za současného zatajováni informací, nulové snaze zdroj skuteěně
ochrránit a ignorování vlastních požadavků a podmínek.

Znovl musím bohužel opakovat, žetato dlouhodobá, svévolná anezákonnájednání a kroky ze strany
města a Rady působí naší spoleěnosti mnohamiliónové škody, které budeme nuceni v rámci ochrany
naší legitimní investice požadovat k náhradě'

S pozdravem,

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

Přílohy dle textu

Mailem a do podatelny MHMP

Na vědomí:

Yážení pánové

Mgr. Jan Čižinskir' PRAHA soBĚ (jan.cizinsky@praha.eu)

JUDr. Jiří Pospíšil' ToP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu (jiri.pospisil@nraha.eu)





MINISTERSTVO
PRo MÍsTNi
RozVoJ ČR

Č.1. rrlruln - $86t2o2o-B3t242
oprávněná úřední osoba: lng' llona Machatová
Telefon: 224 862 245

Hlavní město Praha
Mariánské náméstí 2l2
110 00 Praha I

V Praze 28. ledna 2020

Věc: Namítaná nečinnost Rady h!avního města Prahy -vyžádání podkladů a stanoviska

Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen ,,ministerstvo") bylo dne 21'o1'2o2o doručeno
podání společnost CW| Smíchov s.r.o', lČ 03841626, se sídlem Archeologická2256t1, 155 00
Praha 5 _ Stodůlky, zastoupené Mgr. Josefem Březinou, advokátem, se sídlem Americká 35,
120 00 Praha 2 _ Vinohrady, jehoŽ obsahem je namítaná nečinnost Rady hlavního města Prahy
ve smyslu ustanovení $ 80 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, v platném znění (dále jen
,,správní řád"), kterou podatel spatřuje v tom, Že jím podané odvolání uplatněné prostřednictvím
veřejné datové sítě do datové schránky a téŽ prostřednictvím provozovatele poštovních sluŽeb
dne21'08.2019 proti usnesení Rady hlavního města Prahy č' 1612 ze dne o5.o8.20'l9 dosud
nebylo předáno ve smyslu $ 88 správního řádu ministerstvu.

Vzhledem k tomu, Že namítaná nečinnost můŽe být objeKivně prošetřena pouze na
základé spisového materiálu ve věci, ministerstvo Vás vyzývá k předloŽení relevantních
podkladů' vztahujících se k výše namítané nečinnosti Rady hlavního města Prahy a k vyjádření
se k obsahu uplatněného podání, jehoŽ kopie tvoří přílohu této písemnosti. V předmětném
stanovisku uved'te, kdy Rada hlavního města Prahy obdrŽela předmětné odvolání a jakým
způsobem bylo dále postupováno (s doloŽením alespoň kopií příslušných písemností)'

Podateli ministerstvo sděluje, Že jím namítaná nečinnost můŽe být objektivně prošetřena
ve smyslu $ 80 správního řádu aŽ poté, co ministerstvu budou předloŽeny zmíněné podklady, a
o výsledku tohoto prošetření bude ministerstvem písemně informován.

Mgr. DanielTydrych
vedoucí oddělení územně a stavebně správního ll

v odboru územně a stavebně správním
Příloha: dle textu (10 listů A4) Mgr. Danie| oigiutněpodepsalMgr. Daniel

Dále obdrží: Tydrych l11"''i|roro'o,.r, 
'.:oo:2] 

+o1,oo'

1. Magistrát hlavního města Prahy' odbor stavebního řádu, Jungmannova 2gt35,
111 21 Praha 1

2' Mgr' Josef Blezina, advokát, Březina, Mařík & partneři, advokátní kancelář, s.r'o''
Americká 35, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Ministerstvo pro místní rozvoj čR
staroměstské náměstí 6
1 10 15 Praha 1

tel.: +420 224 861 111
Íax: +42o 224 861 333
lČ:66 oo 2222
www.mmr.cz



ć CWI Smíchov s.ľ.o.
se sídlem Aľcheologickt! 225 6 l I

155 00 Praha 5
IČ: 88416Ż6
zapsána do obch. rejstříku u Měst. soudu v Ptaze, oddíl C, vložka Ż38597

Yáżený pan
Ing. Petľ Hlubuček, náměstek primátoľa

YáŹený pan
MUDľ. Zdeněk Hřib, primátoľ

Magistľát hl.m.Pľahy
Nám. F.Kafky 1

1 l0 0l Pľaha 1

Y Praze, dnę 22. Íijna Ż0I9

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

155 00Praha5
IČ:0384l626
zapsánado obch. rejstříku u Měst, soudu v Praze, oĺ'ldíl C,vložkaŻ38597

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



CWI Smíchov s.ľ.o

(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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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 

*MHMPXPD54U5V* 
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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 
jednatel 
CWI Smíchov, s.r.o. 
Archeologická 2256/1 
ID datové schránky: e87xxyx 

















HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Ing. Zdena Javornická 
pověřena řízením Magistrátu hlavního města Prahy 
 
 
 

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
Tel.: 236 002 512, kontaktní centrum: 12 444 

1/4 E-mail: zdena.javornicka@praha.eu, IS DS: 48ia97h 

 Praha 22. listopadu 2019 
 Váš dopis zn./ze dne:       
 Č. j.: MHMP 2347893/2019 
 Počet listů/příloh: 4/0 
  
  
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 29. října 2019 
 
 
Magistrát hl. m. Prahy obdržel dne 29.10.2019 žádost společnosti CWI Smíchov, s.r.o., se 
sídlem Archeologická 2256/1, 15000 Praha 5 Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí 
informace. 
 
V souladu se zákonem Magistrát hl. m. Prahy prodloužil lhůtu pro vyřízení žádosti, neboť 
odpověď vyžadovala koordinaci více odborů. 
 
Vaše žádost obsahovala následující dotazy: 
 

1) Ztratila se naše žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry, příp. zda se už našla? 
Magistrát hl. m. Prahy neeviduje žádnou Vaši samostatnou žádost o udělení výjimky. 
Žadatelem o výjimku ze stavební uzávěry pro záměr „Revitalizace Nádražní ulice a 
přilehlých prostor“ sp. zn. S-MHMP 1490176/2017 byl OSI MHMP na základě žádosti 
podané dne 21.9.2017. INV MHMP (nástupce OSI MHMP) tuto žádost stáhl dopisem ze 
dne 1.8.2019.  
Společnost CWI se podáním ze dne 28.6.2017 připojila k žádosti o povolení výjimky ze 
stavební uzávěry „VRÚ Smíchov jih“ podél ulice Nádražní týkající se pozemků v jejich 
vlastnictví, v té době ovšem žádná taková žádost evidována nebyla, neexistovala.  
 

2) Proč nebyla výjimka společnosti CWI řádně projednána na základě příkazu MMR ČR, 
která žádost výslovně zmiňuje? 
Příkaz MMR ČR se týká spisu S-MHMP 1490176/2017 ve věci povolení výjimky ze 
stavební uzávěry pro záměr „Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých prostor“ žadatele 
OSI MHMP, který však vzal žádost zpět, a proto Rada HMP usnesením č. 1612 ze dne 
5.8.2019 zastavila řízení o výjimce ze stavební uzávěry. CWI si stěžovala na nečinnost 
RHMP, nikoli však z pozice žadatele o výjimku. 
 

3) Jakým způsobem byly projednány žádosti DPP a MČ Praha 5 o udělení výjimky pro 
stejné území (k.u. Smíchov stižený stavební uzávěrou), tj. žádáme o kopie žádostí a 
následná rozhodnutí. 
Magistrát hl. m. Prahy neeviduje žádné žádosti podané DPP a MČ Praha 5 o udělení 
výjimky ze stavební uzávěry pro stejné území. Jediným žadatelem o výjimku ze 
stavební uzávěry pro VRÚ Smíchov jih v souvislosti s revitalizací ulice Nádražní byl OSI 
MHMP, proto nemůžeme žádná stanoviska ani rozhodnutí poskytnout. 

*MHMPXPCTL31Q* 
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4) Udělal jste vy a RHMP kroky (a to i s ohledem na nedostatek ploch vhodných pro 

bytovou výstavbu) vedoucí k jejímu odstranění? 
Příprava rozvojových území a odstraňování stavebních uzávěr tam, kde je to veřejném 
zájmu, je dlouhodobým procesem, na kterém samospráva i státní správa průběžně 
pracuje. 
 

5) Proč byly stejné výjimky uděleny jiným stavebníkům ve stejném území při splnění 
stejných zákonných podmínek, jaké splnila naše společnost? Žádáme o kopie 
zdůvodnění včetně stanovisek oddělení a odborů MHP. 
Žádné stejné výjimky ze stavebních uzávěr pro dotčené území nebyly povoleny, proto 
nelze poskytnout ani kopie zdůvodnění či stanovisek. 
Výjimka ze stavební uzávěry se vztahuje vždy ke konkrétnímu záměru. Výjimky ze 
stavební uzávěry pro dotčené území byly povolovány především pro drobné záměry, 
jako přístavby, nástavby, změny užívání, inženýrské sítě, apod. – v podstatě se jednalo 
jen o drobné úpravy již existujícího stavu, nikdy nešlo o zcela novou výstavbu, která 
předurčí charakter území na dlouhá desetiletí dopředu. Proto tyto záměry měly 
minimální či žádný vliv na budoucí podobu území.  
 

6) Jaké náklady ponese Praha za vyhlášení I.a II. Ochranného pásma vodního zdroje 
v případě jeho vyhlášení, tj. náklady na opravu infrastruktury (výměna kanalizace, 
opravy komunikace)? 
OCP MHMP vystupuje ve věci stanovení ochranného pásma předmětného vodního 
zdroje pouze jako příslušný správní orgán (vodoprávní úřad). OCP MHMP, jakožto 
orgánu státní správy, nejsou známy náklady, které jsou nebo budou spojeny 
s vyhlášením ochranných pásem vodního zdroje využívaného nebo využitelného pro 
zásobování pitnou vodou k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti ze 
strany hlavního města Prahy. Ochrana využitelnosti vodního zdroje nemusí nutně 
znamenat finanční náklady na technická díla využívající vodní zdroj k jímání podzemní 
vody. Jde o ochranu zdroje vody před znehodnocením, co do jakosti tak do vydatnosti, 
tj. ochranu před případnou kontaminací či ztrátou vody ve zdroji, který nemusí být 
využíván, ale existuje u něj potenciál využitelnosti. 
Náklady související se stanovením ochranného pásma nemusí mít spojitost pouze 
s technickým zabezpečením vodních děl sloužících k jímání a transportu vody, ale může 
jít též o náklady na technické úpravy v ochranných pásmech ve smyslu ust. § 30 odst. 
12 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, které stanoví: 
„Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů 
uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti 
nesou ti, kteří jsou oprávněni vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o 
povolení k jejímu odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci 
vodních děl sloužících ke vzdouvání vody.“ 
Dalšími náklady mohou být kompenzace za případná omezení podle ust. § 30 odst. 11 
vodního zákona, které zní: 
„Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních 
zdrojů náleží vlastníkům nebo nájemcům nebo pachtýřům těchto pozemků a staveb 
náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží 
vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech 
oprávnění (§ 8) k odběru vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle 
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povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, 
rozhodne o jednorázové náhradě soud.“ 
V současnosti se za vlastníky vodních děl souvisejících s vodním zdrojem a oprávněné 
k nakládání s vodami z tohoto vodního zdroje považují dva subjekty. Jedním z nich je 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, (dále jen „DPP“) a druhým 
společnost CWI Smíchov, s.r.o. Ze strany společnosti CWI Smíchov, s.r.o., byla podána 
žaloba na určení vlastnictví vodních děl a v případě, že bude rozhodnuto, že vlastníkem 
a oprávněným k nakládání s vodami je tato společnost, hlavnímu městu Praze žádné 
náklady nevzniknou (naproti tomu v případě určení vlastnického práva ve prospěch 
DPP mohou hlavnímu městu Praze vzniknout náklady z titulu jeho postavení jako 
jediného akcionáře uvedené společnosti). 
 

7) Podle stavebního povolení a kolaudace a vodoprávního rozhodnutí se jedná o vodní 
dílo pro technologické účely (užitková voda) a ani zákon o krizovém řízení a 
neumožňuje užití vody pro distribuci (a to ani v případě živelní události). Existuje 
nějaký dokument dle stavebního zákona nebo vodního zákona povolující využití 
vodního zdroje Smíchov jako zdroje pitné vody, žádáme o jeho/jejich kopii? 
K odběru podzemní vody z vodního zdroje existuje platné povolení k nakládání 
s vodami pro technické účely „Zabezpečovacího technického centra v k.ú. Radlice“, 
které bylo vydáno rozhodnutím Úřadem Městské části Praha 5, odborem dopravy a 
ochrany životního prostředí, (dále jen „ÚMČ Praha 5“) pod č.j.: ODŽ/21684-07/8-
2007/kuchm ze dne 7. 3. 2007. Povolení k odběru vody pro pitné účely z tohoto 
vodního zdroje zatím vydáno nebylo. OCP MHMP (opět na základě atrakce) vede řízení 
o žádosti o změnu stávajícího povolení k nakládání s vodami, avšak z důvodu 
předběžné otázky týkající se vlastnického práva k předmětným vodním zdrojům není 
v tuto chvíli možné v řízení pokračovat.  
 

8) Kdy a kým byla zpracována studie proveditelnosti nákladů na zabezpečení vodního 
zdroje v případě přechodu na pitnou vodu, vybudování úpravny vody a její 
distribuce? 
MHMP nemá takové údaje k dispozici, doporučujeme se s dotazem obrátit na DPP. 
 

9) Jaké kroky a kdy učinilo hl. m. Praha ve věci vyhlášení ochranných pásem? 

O stanovení ochranného pásma předmětného vodního zdroje byly podány dvě žádosti, o 
nichž je dle vodního zákona a Statutu hl. m. Prahy příslušný rozhodovat ÚMČ Praha 5. 
OCP MHMP jako nadřízený správní orgán na sebe řízení o obou žádostech usnesením 
atrahoval. Jedno z těchto usnesení (ve věci žádosti podané DPP) bylo rozhodnutím 
Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako nadřízeným správním orgánem 
zrušeno jako (dle názoru MŽP) nezákonné a OCP MHMP by měl spis ve věci žádosti 
DPP předat Úřadu Městské části Praha 5. Byl podán podnět k ministrovi životního 
prostředí k přezkoumání tohoto rozhodnutí, ale ve věci nebylo dosud rozhodnuto.  
Usnesení o atrakci řízení ve věci žádosti CWI Smíchov, s.r.o., nabylo právní moci (to 
MŽP nezrušilo), tedy o této žádosti (v téže věci) by měl rozhodovat OCP MHMP. OCP 
MHMP s předáním spisu čeká na rozhodnutí ministra v přezkumném řízení, neboť je 
nanejvýš žádoucí, aby o obou žádostech rozhodoval týž správní orgán. 
OCP MHMP činil v řízení o uvedených žádostech dosud tyto kroky: 

a) Návrh DPP (žádost ze dne 27.6.2018) 
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• Usnesení o převzetí věci (14. 8. 2018) 
• Vyrozumění o podaném odvolání (19. 9. 2018) 
• Předání spisu nadřízenému správnímu orgánu MŽP (13. 11. 2018; spis z MŽP vrácen 

dne 22.5.2019) 
b) Návrh CWI Smíchov, s.r.o. (žádost ze dne 5.12.2018) 
• Usnesení o převzetí věci (3. 1. 2019) 
• Výzva k doplnění a usnesení o přerušení řízení (13. 2. 2019) 
• Předání spisu nadřízenému správnímu orgánu MŽP na základě odvolání proti usnesení 

o přerušení řízení (19. 3. 2019; spis vrácen z MŽP dne 22.5.2019) 

V tuto chvíli není vyřešena otázka vlastnictví předmětného vodního díla. Proto ani 
v jednom z těchto řízení nelze pokračovat.  
 

10) Podle vyjádření odboru krizového řízení MHMP, je hlavní město Praha je vlastníkem 
vodních děl. Žádáme o informaci, zda se za vlastníky považujete a na základě jakého 
právního důvodu. 
Ve věci určení vlastnictví jsou aktuálně podány 2 určovací žaloby, které podaly 
Dopravní podnik hl. m. Prahy i společnost CWI. Do rozhodnutí soudu v této věci se 
k vlastnictví vodních děl nelze vyjadřovat. 
 

11) Jaké důvody vedlo město k odmítnutí navrhované dvojdohody s námi ohledně 
právního a faktického uspořádání vodních děl? 
Rada hlavního města Prahy činí rozhodnutí na svých pravidelných zasedáních a každé 
rozhodnutí je řádně a podrobně odůvodněno včetně důvodové zprávy. Stejně tak je 
výsostným právem politické reprezentace ve věci nerozhodnout nebo předloženou či 
předběžně projednanou agendu neschválit a důvody proč tak nebylo učiněno RHMP 
není povinna sdělovat.  
 

S pozdravem 

 
 
Ing. Zdena Javornická 
pověřena řízením Magistrátu hlavního města Prahy 
podepsáno elektronicky  

 
Vážený pan 
Ing. Radek Menšík 
jednatel 
CWI Smíchov, s.r.o. 
Archeologická 2256/1 
155 00 Praha 5 
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