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ednání nánravv a k nřinoiení se k návrhrr na o rzenl a uDozornenl na
hrozící škodv ve věci Rekonstrukce Nádražní ulice

I.
Úvod

Yáženi,

v souvislosti s naší snahou se v probíh a1icich správních Íizeni domoci svých práv a ziskat povolení
k demolici staveb a rozhodnutí o umístění stavbyPolyfunkčního centra Smíchov na našich pozemcích
na pražském Smíchově, jsme se ocitli v situaci, kdy odbor ochrarry životního prostředí Úřadu měsské
částiPraha5(dá-lejako,,Správníorgán")vydalknašemuzáměrudne23.záři20l9podspis.zn.Mc05
22 0 5 4 2 l 20 19 l UZP / iv a vyj ádření' v n ěmž uved l n rís le duj íc í :

,,Vzhledem k tomu, že u nadřízeného orgónu, kteým je věcně příslušný vodoprávní úřad odboru
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen oCP MHMP) je vedeno, na základě
žádostivlastníka_ společnosti CW Smíchov, s.r.o., IČo; 03841626, Árcheologicka 2256/1, 155 00
Praha 5 _ Stodulky, vodoprátmí řízení vevěci stanovení ochranného pásma vodního zdroje podle ust. $
30 zókona č' 254/2001 Sb., o vodách a o změně někteých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů k vodnímu zdroji ,,Vodní zdroj pro ZTC Praha 5 _ Smíchov" v k.ú. Smíchov a
Radlice Praha 5, nebude odbor ochranyživotního prostředí Úřadu MČ Praha 5 do rozhodnutí
nadřízeného vodoprávního úřadu oCP MHMP vydávat jakákali výádřmí a závaznó stanovislrn vevěci
stavebního záměru,,Polyfunkční areáI Smíchov, Nádrainí 8, 10 a I2, Praha 5 _ Smíchov".
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Jelikož odbor ochrany životního prostředí Úřad, MČ Praha 5 dosud nezná přesné vymezení

ochranného pásma _ ochrannýchpasem, ani omezení či zálrnznělcteých činností, které by mohly mít za

následekpoškození anebo ohrožení vydatnosti,jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje,

nelze vydóvat jakákolivyjódření a zóvazná stanoviskave yěci stavebního záměru ,,Polyfunkční areál
Smíchov, Nódražní 8, 10 a 12, Praha 5 _ Smíchov", jakbylo již uvedeno. "

Jak vyp1ývá z uvedených citaci z Vyjádření' Snrávní or sán zaůial stanov isko že do rlobv rozhorlnutí

nadřízeného vodopráwího úřadu ve věci stanovení ochranného pásmavodn ího zdroie nebude wdávat

iakákoliv vyiádření a záv azná stanoviska ve věci stav ebního záměru společnosti CWI Smíchov S.r.o.

nazv aného,,Polyfunkčn i ar eáil Smíchov, N á& ahti 8, i 0 a 12, Pr aha 5 _ Smíchov"

il.
Rekonstrukce Nádraárí ulice

Správní orgán stejně jako odbor ochrany prostředí MHMP vydaly v Íizení o umístění stavby v
dokumentacinantané ''Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní - Na Zlíchově'' na pozemkuparc.
č. 574l8,1604,1606lI,I75313,1'75316 v katastrálním území Hlubočepy, parc.č. 688, 689/1 ,69615,
499011,4993,499411,4995,499619,499',7,5018/1,502411,5031,5032,503315,503316,5033t7 v
katastrálním izemiSmíchov, v Praze 5 (dále jako ,,Rekonstrukce Nádražní') souhlasnástanoviska
se záměrem Rekonstrukce Nádraárí, přestože se nachazejí stejně jako záměr společnosti CWI Smíúov
na izemi budoucílro ochranného pásma II. stupně a měla by tedy pro ně platit naprosto identická
pravidla.

Jedná se o stanoviska:
_ ÚtrrtČ Praha 5 odbor ochrany životního prostřeď ze dne 09.08'2016 č j. MC05

387 56l2OI6loŽP/iva,
- MHMP odboru ochrarryprostředí ze dne 02.08.2016 č.j. MHMP 133623612016

V uvedených stanoviscích a ani v projektové dokumentaci uvedeného stavebního záměru nebyla otinka
ochranyvodního zdroje a souvisejícíchpodmínekapoŽadavkůvůbec řešena, přestože se jednozrračně
jedná o stavbu, pro níž výše citované odůvodnění platí naprosto identicky v plném rozsahu.

Přesto Správní orgán i odbor ochrany prostředí MHMP rozhodl opačně a na otáz|<y existence

vodního zdroje, jeho ochrany či budoucích ochranných pásem zcela rezignoval' Lzejen doplnig že

dle písemných prohlašení obou správních orgánů je jim situace ohledně vodního zdroje detailně máma

z dlouhodobého výkonu jejich správní činnosti.

ilI.
Skutkový stav a existence objektivní hrozby pro vodní zdroj

Umístění zirměru Rekonstrukce Nádražní ulice je přímo v prostoru budoucího ochranného pásma tr.

stupně. Gravitační přivaděč pak prochrází přímo podtělesem Nádražní ulice.

Pod tělesemNádražníulice je vedena hloubkov íkana|izlce umístěná v hloubce 5 metrů' jež je dle

zprívy a kamerového průzkumu provedeného společností PVK a.s. v havarijním stavu včetrě
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průsaků do jímacího štěrkového lože, v němž je kanalizace umístěna a kde dochází k přímo
kontaminaci jímacího území zdroj e.

Ze strany hydrogeologických expertů bylo opakovaně konstatováno doporu čeru, že ,,veškeré závady na
kanalizační síti v ploše oP, jakož i opravy a dlouhodobéúnilql apod', považovat za ohrožení jakosti
vodního zdroje podle $ 40 vodního zákona (haváie)",jak uvedla například společnost ochrana
podzemních vod s.r.o' v bodě 7 .2 j) ve svém posorzení podkladů pro stanovení ochranných pasem
danéhozdroje ZTC3 zedne 30'května2018, zpracovanéhopro DPPasloužícíjakopodkladnávrhuna
stanovení ochrannýchpásem. Uvedené řízení probíhá u obou uvedených sprármího orgánů a jde tak o
skutečnosti správním orgánům prokazatelně známé' K identickým závěrum dospěli i hydrogeologiětí
expertivrámcičinnostipronašispolečnost-vrámcidokumentace,ježYámbylapředloženav Íizenich,
v njchž bylo k našim záměrum vydáno nesouhlasné vyjádření.

Přes uvedené objektivní skutečnosti, jež pro odstranění pochybností byly zjištěny a formulovány
subjekty' jež nejsou v dané věci v žáďnémvztahu k našíspolečnostionebyly ze strany Vašich úřadů
učiněny žádné kroky kzajištění ochranyvodního zdroje.

Ve snaze na ohrožení vodního zdtoje a neúčelné vynaložení milionoých nákladů na Rekonsfukci
Nádražní upozornit, jsme se v reakci na dosavadní nečinnost, přes naše písemné výzvy, obrátili na
stavební úřad Městské časti Praha 5 se žádostí o obnovu řízení ve věci Rekonstrukce NádraŽrí, přičemž
Ťízenije nyní vedeno pod ě.t. MC05 3979/2020 a v současné době je po prvoinstančním odmítrutí
našeho návrhu vedeno u nadřízeného stavebního úřadu MHMP.

S ohledem na kompetence a příslušnost Vašich úřadů Vám předkládáme ke zváženi realizovat
neodkladně kroky, ježby zajistily skutečnou ochranu vodního zdroje i obranu před promrháním
vysokých částek zrozpočttl města a DPP' Myslí-li město budoucí využ)ti i ochranu vodního zdroje
vážně,budenezbýnérekonstrukcikarralizačníhořádua sanacikontaminovanéhojímacího loževodního
zdroje skutečněprovésta stejně tak zaujmoutstejné stanovisko a stanovovatstejnépodmínky vůči všem
stavebním záměrttm v oblasti budoucího ochranného pásma II' stupně.

Ve světle výše uvedeného Vás vyzýváme k neodkladné realizaci kroků směřujících k zajištění
skutečné ochrany vodního zdroje a dodržování rovného přístupu ke všem stavebníkům v oblasti
budoucího ochranného pásma II. stupně'

IV.
Doklad nerovného a diskriminujícího přístupu

V návaznosti nanaši dřívější komunikaci pakjen Zlovrr dodáváme, že i tento konkrétní případ dokládá,
že předmětná vyjádÍeni
diskriminačně.

ke stavebním z'ál měrům isou v dané lokalitě vvrlá vána selektivně a

Ve vztahu k jiným stavebním záměrtm na uzemi, jež jednoznačně spadají do ochranného pásma II.
stupně vodního zdroje, jsouvydávána souhlasná vyjádření, ignorující i navrhované omezujícípodmínky
pro dané ochranné pásmo Otizka ochranv vodního zdroie není nři nostlzování stavebních zámérůt

ve uzeml ochranného II.
nřerlmě tem nosuzování. V nřínadě Rekonstrukce Nádražní bvlv zcela nonechánv stranou i
obiektivně známé informace o iiž exis tuiícím ohrožení vodního zdroie.

CWI lektirmě a di
n vnl či odmíta

vvdat' Jde o flaqrantní případúřední svévolea diskriminace. iež nemáabsolutněžádnÝprávní či faktický
důvod.
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v.
Stavební zámér CWI Smíchov je navrženv souladu s posudky hydrogeologů a ochranu
zdroje zlepšuje

Správní orgány svým postojem, kdy odmítají vyjáďení vydat, navíc fakticky i právně vyvolávají stav,

kdy namísto vyřešení faktické ochrany zdroje a jednoznačného zlepšení situace v dané lokalitě,
ponechává současnýneuspokojivý azďroj znečišt'ující stavbez jakékolivzměny.

Z hydrogeologrckých posudků je přitom jasn é, Že je řeba v celé lokalitě (ak v Nádražní ulici, tak na

pozemcích CWI Smíchov) odtěžit kontaminovanou zeminu a rekonstruovat havarijní kanalizační řad'

jenž v s oučasn é dob ě pro sakuj e do j ím ac ího pro storu'

Projekt Polyfunkčního centra Smíchov implementuje všechna doporučení hydrogeologu a splňuj9

naírhované omezující podmínky a jeho rea7izaci by došlo, jako potvrzují hydrogeologičtí experti,

kjednoznačnémuzlepšení současné situace.

CWI Smíchov s'r.o'

Ing' Radek Menšílg jednatel


