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Věc: VÝzva ke zi ednání nánravv a k nřinoiení se k návrhu na obnovu řízení a unozornění na
hrozícíškodv ve věci Rekonstrukce Nádražrí ulice

I.

Úvod
Yáženi,
v souvislosti s našísnahou se v probíhajícíchsprávních Íizeni domoci svých práv a ziskatpovolení
k demolici staveb a rozhodnutí o umístění stavbyPolyfimkčního centra Smíchov na našich pozemcích
na pražskémSmíchově, jsme se ocitli v situaci, kdy odbor bezpečnosti, oddělení preventivní ochrany
Magistrátu hlavníhoměstaPrahy(dálejako,,Správníorgán') vydalk našim žádostem dvěnesouhlasná
záv azná stanoviska, a to jmenovitě
:

(i)

(ii)

Stanovisko, tj. stanovisko ke stavběvydaného oddělenímkrizového managemenfu odboru
,,Kancelář ředitele Magistráfu" MHMP čj. MHMP 2380512019' sp'zn. S-MHMP

I 9 87 3 19 12018 ze dne 4.1.20 19;
stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy, odboru kanceláře ředitele Magistrátu, odd'
Krizového Íizeni ě.j. MHMP 201254612018 ze dne 10. prosince 2018 vydané v řízenío
žádo sti p ovo lení o dstraněď stav eb n a p ozemcích CWI Smích ov.

V obou stanoviscích Správní orgánodůvodnil nesouhlasné stanovisko identicky takto:
,,V oblasti dotčenéstavbou se nachazí stavba civilní ochrany podle s 7 odst. 2 písm. i) zakona č'
2 39/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějšfuh
předpisů, evidovanó podle $ I5 odst' 2 písm. g) téhožzákona, ochranný systém metra, resp. jeho
neoddělitelná součást, a to jímacívrty a gravitačnípřivaděč zásobující vodou technické cenbum
ochranného systému metra, odkud je voda po úpravě distribuovaná pro ukývané obyvatelstvo v tomta
systému. Z hlediska objemu takto získóvaného množství pitné vody se jedná o mimořádně výmamný
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zdroj na územíhl. m' Prahy a v případě kritického nedostatku pitné vody o velmi významný ndhradní
zdroi pro obyvatelehl. m' Prahy. Vzhledemktomu, že do dnešního dnenebylo stanoveno ochranné
(jímacípásmo), ani II. stupně (ochrannéjímacípásmo), nelze vydat se stavbou zavazné
I'
pásmá
-souhlasnéstupně
sianovisko bez vyloučeníhrozby kontaminacevodního zdroje, jeho nenáwatného pošIrození
nebo znečištěníjednotlivých prvlú vodního zdroje."

Naše společnost s předmětnými stanovisky ostře nesouhlasí a nadále proti nim brojí v probíhajících
Íizeniih.Z pohledutohoto podiínípakpovažuj emezazásadru,že důvody uváděné Správním organem
nejsou nové' existují v dané lokalitě již po dobu několika desítek let od dokončenía kolaudace děl
tvořících vodní zdroj ZTC 3.
II.
Rekonstrukce Nádražníulice
Správní orgán, tj. MHMP odbor kancelař ředitele, odd. krizového managementu (současný odbor
bézpečnosti)vydal dne 13.07.2016 pod č.j. MHMP 123294012016 souhlasné stanovisko k žádosti
DPP o umístěnístavby v dokumentacinazvané ''Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní- Na

Zlíchově''napozemkuparc.č.574l8,1604,1606ll,I753l3,1753l6vkatastrálnimízemiHlubočepy,

parc.č' 688, 689/1, 69615,499011, 4993, 4994lI,4995,499619, 4997,5018/1 ,5024lI, 503I, 5032,
5033/5, 503316, 5O33l7 v katastrálním územíSmíchov, v Praze 5 (dále jako ,,Rekonstrukce
Nádražní").

Vtomto stanovisku a ani vprojektové dokumentaci uvedeného stavebďho záměru nebyla otázka

ochrany vodního zdroje a souvisejícíchpodmínek a požadavkůvůbecřešena, přestože se jednozračně
jedná o stavbu, pro nížvÝše citované odůvodnění platí naprosto identicky v plném rozsahu'

Přesto Správní orgán rozhodl opačně a na otázky existence vodnÍho zdroje, jeho ochrany či
budoucích ochranných pásem zcela rezignoval.
III.
Skutkový stav a existence objektivní hrozby pro vodní zdroj
UmístěnízáméruRekonstrukce Nádražníulice je přímo v prostoru budoucího ochranného pásma
stupně. Gravitačnípřivaděč pak prochazí přímo pod tělesem Nádražní ulic

II.

e.

Pod tělesem Nádražní ulice je vedena hloubková kanalizace umístěná v hloubce 5 metrů, jež je dle
zprávy a kamerového pruzkumu provedeného společnostíPVK a.s. v havarijním stavu včetně prusaku
do jímacíhoštěrkovéholože, v němž je kana|izace umístěna a kde dochází k přímo kontaminaci
jímacího územízdroje.

Ze strany hydrogeologických expertů bylo opakovaně konstatováno doporu čení,že ,,veškerézávady na
kanalizačnísíti v ploše oP, jakož i opravy a dlouhodobéúnilql apod., považovat za ohroženíjakosti
vodního zdroje podle $ 40 vodního zakona (havórie)",jak uvedla například společnost ochrana
podzemních vod s.r'o. v bodě 7 .2 j) ve svém posouzení podkladů pro stanovení ochranných pasem
daného z&oje ZTC 3 ze ďne 30. května 2018, zpracovaného pro DPP a slouácí jako podklad náuhu na
stanovení ochrannýchpásem. K identickýmzávěrum dospěli i hydrogeologičtí experti v rámci činnosti
pro naši společnost_ v rámci dokumentace, jeŽYámbyla předloženav Íizenich, v nichž bylo k nďim
záměrimvydáno nesouhlasné stanovisko.
Přes uvedené obiektivní skutečnosti, jež pro odstranění pochybností byly zjištěny a formulovány
subjekty, jež nejsou v dané věci v žádnémvztahu k našíspolečnosti, Správní orgán neučinil žáůté
kroky k zajištění ochrany vodního zdroje.
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Ve snaze na ohroženívodního zdroje a neúčelnévynaloženímilionoých nákladů na Rekonstukci
Nádražní upozornit, jsme se v reakci na dosavadní nečinnost Správního orgánu i příslušného
vodoprávního úřadu obrátili na stavební úřad Městské části Praha 5 se žádostío obnovu řízeníve věci
Rekonstrukce NádraŽrí,pt(ěenžŤizeru je nyní vedeno pod
MC05 3979/2020 a v současnédobě Je

po prvoinstančním odmítnutí našeho návrhu vedeno u nadřízenéhostavebního úřadu MHMP

Prvoinstančníúřad nďi žádost o obnovu odmítl s odůvodněrÍm,že: ,,Stavební úřadmá za to, že v roce
20l6, kdy dotčenéorgóny stanoviska k záměru vydávaly, bylo těmto umístěnízmiňovaného vodního
zdroje známé, zejména MHMP odboru kanceláře ředitele, odd. krizového managementu (současného
odboru bezpečnosti), jehož činnostíje mimo jiné zajištění bezpečnosti zóchranného bezpečnostního
systému, jakožto i provoz něktaých souvisejících systémůa infrastruldury" '

Je tedy zřejmé, že role a stanovisko Vašeho úřadu byly a nadále zůstávají klíčovýmfaktorem

v rozhodnutí, zda budevodní zdrq skutečněocltáněnazdabude zabraněnopromrhánívysokýchčástek
zrozpoči,l města a DPP' Myslí-li město budoucí vyuiltii ochranuvodního zdroje váhtě,bude nezbytré
rekonstrukcikanalizačního řádu a sanaci kontaminovaného jímacíholoŽe vodního zdroje skutečně
provést a stejně tak zaujmout stejné stanovisko vůčivšem stavebním záměrum v oblasti budouciho
ochranného pásma II. stupně.

Ve světle výše uvedeného Vás vyzývátme k neodkladné realizaci kroků směřujících k zajištění
skutečnéochrany vodního zdroje a dodržování rovného přístupu ke všem stavebníkům v oblasti

budoucího ochranného pásma II. stupně.

IV.
Doklad nerovného a diskriminujícího přístupu Správního orgánu
V návaznosti na naši dřívějšíkomunikaci pak jen Znovu dodáváme, že i tento konkrétní případjasně
dokláda že Snrávní orpán vvdá ví závautá stanoviska ke stavebním z
v dané lokalitě
selektivně a diskriminačně
Ve vztahu k jiným stavebním záměrům na územi,ježjednoznačně spadají do ochranného pásma II.
stupně vodního zdroje, Správní orgán vydávásouhlasná závazná stanoviska a ignoruje i navrhované
omezujícípodmínlcy pro dané ochranné pásmo. Otiízka ochrany vodního zdroie není při posuzování
stavebních záměrů i
stavebníkůve steiném rtzemí navrhované ochranného násma II.
stuoně vůbec
m posuzování. V nřínadě Rekonstrukce N ádražní dokonce isnoroval i
obiektivně známé informace o iiž existuiícím ohroženívodníhozdroie'
Stavební záměr CWI
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v.

Stavební záměr CWI Smíchov je navržen v souladu
zdroje zlepšuje

s

ým. stavebním záměrem.

úřední

posudky hydrogeologů a ochranu

Správní orgán svým postojem, kdy odrnitázávazné stanovisko vydat, navíc fakticky i právně vyvolrívá
stav, kdy namísto vyřešení faktické ochrany zdroje a jednoznačného zlepšení situace v dané lokalitě,

ponechává současnýneuspokojivý azdroj znečišt'ujícístavbez jakékoliv zmény'

Zhydrogeologických posudkůje přitom jasn é,žeje třeba v celé lokalitě (ak v Nádražní ulici' tak na
pozemcích CWI Smíchov) odtěŽit kontaminovanou zeminu a rekonstruovat havarijní kana|izač,niřad,
jenž v současn é dob ě pro sakuj e d o j ímacíhopro storu'
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Projekt Polyfunkčního centra Smíchov implementuje všechna doporučení hydrogeologu a splňuje
navrhované omezující podmínky a jeho rcalizaci by došlo, jako potvrzují hydrogeologičtíexperti,

k

současnésituace
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