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tPis.
cj. :

Zn. S-MHMP 797 617 l/ 2020
MHMP 197617u2019

Věc: Námitkv nroti oznámení  o zaháiení  stavební ho Dro stavební  zí měr nazvanÝ
..Nádraž ní . č . akce 328. Praha 5oo

Úč astní k: CWI Smí chov s.r.o., se sí dlem Archeologická2256lI ,155 00 Praha 5 _
Stodů lky, tČ o: oga+ t 626 jako ú č astní k řiž eni u. .-yriu $142 Stavebniho
zákona

Jednou

Pří lohy dle textu

Datovou s chránkou na adresu IDDS: 4 8 ia97 h

Uvod

Úč astní k je vlastní kem pozemků  bezprostředně sousedí cí ch s lokalitou navrhované ho stavebniho
záměru.

Ač  ú č astní k obecně souhlasí  s provedení mrekonstrukce Nádraž ní  ulice, považ uje zanaprosto zásadni
upozornit formou ní Že podaných námitek na nutnost zajiš tění  ochrany vodní ho zdroje nácházejí cí ho se
pří mo pod rekonstruovaným tělesem Nádraž ní  ulice.

V pří padě, ž e nebudou v rámci tohoto stavební ho záměru, v Í ozporu se stanovisky hydrogeologrr,
provedeny vš echnynezbýné  sanač nipráce, azejmé napokud nebude provedenavýměnahaňri;ňó
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hloubkové ho kanalizač ní ho řadu nacházejiciho se pří mo v j í mací m lož i vodní ho zdroje pod tělesem

ulice, bude existovat reálnáhrozbazmaÍ ené  investice a nutrrost zopakování  celé  rekonstrukce, tak aby

byl vodní  zdroj adekvátně ochraněn.

Naví c d1e názoruú č astní ka neexistuje věcný č i právní  dů vod, proč  by pÍ iloŽenástanoviska dotč ených

orgánů  měla bý odliš ná pro kaž ,dý z předmětných záměri.

V podrobnostech ú č astní k odkazuje na přilož enázávaznástanoviska dotč ených správní ch orgánů , jež

posuzovala záměr ú č astní ka na sousední ch pozemcí ch

Námitkv

Úč  astní k s p o ukazem doruč ené  O známeru uplatňuj e ná sleduj í cí  námitky

Stavební  zámé r,,Nádraž ní ' č . akce 328,Praha5
nacházeii v navrhované m ochranné m oásmu I I .

Smí chově.

DPpodaldne 25' č eivna2018 ž ádosto stanovení  ochrannýchpásemvodní hozdrojeprojí mací  objekty

g.uuituč ní t'o přivaděč e pro ZTC3 - Radlice dle $ 3 0 odst. 6) Vodní ho zákona. Stejný návrh podal i sám

ú č astní k dne 5.prosince 2018.

du a odb z7 ca

MHMP ve sooiení s f)PP a krizové ho t izeni vš ak namí sto rrrvchlené

il

Praha 5 a
k

obstrukcí m a nere spektování zákonnÝch oravidel a iororování  rozho
e

dlouhodobá neč innost správní ch orgánů  vede k situaci, kdy vodní  zdroj dos
Ve výsledku tak
ud není  chráněn

ochrannými pásmy'

Dle návrhu DPP na stanovení  ochranných p ásem uvedené ho vodní ho zdroje zahmuje navrhované

ochranné  pásmo I I . stupně

stanice metra Radlická.

Z informaci. které  ú č astní k ziska| v rámci správní ch Í izeni ýkají cí ch se jeho stavební ch záměrina

pozemcí ch bezprostředně sousedí cí ch s tělesemNádraž ní  ulice, zaujaly v roce 2019 pří sluš né  spravní
^ orgány _ zejmé na odbor ochrany prostředí , odbor preventivní  ochrany (dří ve odd. krizové ho

-řnag"me.'to;  MHMP i Povodí  Vltavy s.p. _ postoj, kdy se do doby stanovení  ochrarrrrých pasem

vodr,ňo zdroje rozhodly k jednotlivým záměrů m umí stěným'od ú zemí  navrhované ho ochranné ho

pásma I I . stupně ne vydáí xš oú lasní sturro.rirku, respektiveí  ydávatstanoviska nesouhlasná. Úč astrí k

v pří loze přikládá piedmětná stanoviska dokládají cí  zvolený pří stup dotč ených orgánů  a zakreslení

ochranných pásem do mapy.

Zárovei z provedených nezávislých hydro geologiclých posouzení  i z provedených revizí  stavu

kana| izaěniho řadu na předmětných pozemc í ch bylo mj. prostřednictví m sond a kamer zjiš těno, ž e

hloubková aliz'ace v tělese N rrlice ie v havariiní m a dlouhodobé  orusakv z ní  vedlv ke

rozsí hlou o nolcrÝvaií cí  ú zemí  od smí chovské ho nří stavu rlo blí zkosti

k v d Nádraž ní  ulice Jako

reko
vo

kanalizač ní ho řadu. ieho nahrazení

kontaminované  zeminv v rámci sanace ií mací ho ú zemí .
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K dolož ení  těchto skuteč ností , jež  jsou odpovědným správní m orgánů m (vodoprávní  ú řad a odd'
krizové ho managemenfu MHMP) prokazatelné  známy, ú č astní k dokládá i hydrogeologický pozudek
společ nosti oPV, s.r.o.

Úč astnftoroto na mí tá. ž e proiektov á dokumentace umí stěné  stavbv tvto č innosti neobsahuie a
bu me

notenciálně zásadní  a stratepickÝ význam. vš ak neřeš í  a nereflektuie. Je třeba vvzvat
stavební ka k přepracování doplnění

V opač né m pří padě hrozí  nejen jeho narustají cí  poš kození , ale zároveřl hrozi i zbyteč né  a neú č elné
vynalož ent veřejnýchprostředků v situaci, kdy bude pro ochranu zdroje provedenou rekonstrrkci
,,znovuotevří t" a uvedené  práce a č innosti skuteč ně a odpovědně provóst.

Postoj, kteý zaujaly pří sluš né  správní  orgány,lze definovat n a základěnásledují cí  citace z vyjádřeru
odboru ochrany ž ivotní ho prrrstřeď MČ  P5 ze dne 23. záři2Ol9:

,,..Jelikož  odbor ochraruyž ivotní ho prostředí  Úřadu MČ  Praha 5 dosudnemápřesné  vymezení
ochranné ho pásma _ ochranných pásem, ani omezení  č i zókaz některých č inností , které  by
mohly mí t za nasledek poš kozent anebo ohrož ení  vydatnosti, jakosti nebo zdravofuí
nezávadnosti vodní ho zdroje, nelze vydávatjakókoli vyjádření  a závazná stanoviska ve věci
stavební ho záměru ,,Polyfunkč ní  areól Smí chov, Nódraž ní  8, 10 a ]  2, Praha 5 _ Smí chov", jak
bylo.již  uvedeno. "

Jak vyplýv á z uv edené  citace z vy jádÍ eni, správní  orgán zaljal stanovisko. ž e do dobv rozhodnuť
nadří zené ho vod oprávní ho ú řadu ve věci stanovení ochranné ho pásma vodní ho zdroie nebude wdávat

liv VE záměruN Neexistuie vš ak
ž ádnÝ věcnÝ a nrávní  dů vod. nroč lrv tomu bÝt iinakv nří nadě iinÝch vební ch zárrňrfrl

í cí ch se v vztthem e vztahu k vo z

V pří padě infrastrukturní ch staveb by pak mělo být přinejmenš í m uč iněno zadost vš em známý,rn
a neodkladným potřebám a č innostem, jejichž  ú č elem a cí lem je zajistit skuteč nou ochranu
vodní ho zdroje.

Pří lohy:

(,

(i,

(ii,
(ir)

(v)

(,,
(vil

(viii)

stanovisko oddělení  preventivní  ochrany MHMP č  j . MHMP 2012546/20]8, ze dne ] 0.
prosince 2018,

stanovisko oddělení preventivní  ochranyMHMP č 'i. MHMP 23805/2019 ze dne 4. ledna
2019,
stanovisko Povodí  Wtavys.p. č .j. 66]  37/2019-263 ze dne 13.2.2019,
stanovisko odboru ochrany ž ivotní ho prostředí  MČ  P5 č j' MCT5 40g28/201g/oŽP ze dne
5.3.2019,
z akr e s l ení  o c hr anný ch p á sem d l e n ávr hu D P, s rp en 2 0 1 9,
hydrogeologick|  posouzení  zpracované  oPV s.r'o' dne
stanovisko oddělení  preventivní  ochrany MHMP č  j . MHMP 23 ]  4615/2019 ze dne ] 5.
listopadu 2019,

vyjádření  odboru ochrany ž ivotní ho prostředí  Úradu městské  č ásti Praha 5 pod spis. zn'
MC} 5 220542/20]9/ IŽP/ tva ze dne 23. září  2019'
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CWI  Smí chov s.r.o.

Ing' Radek Menš í k, jednatel
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TUNEL RADLICE

GRAVITAČNÍ PŘIVADĚČ PRO ZTC3 RADLICKÁ

STANOVENÍ ROZSAHU OP II. STUPNĚ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU DP
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Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 

Pracoviště: Nám. Franze Kafky 16/1, 110 00 Praha 1 

Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102 
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CWI Smíchov s. r. o. 

Ing. Radek Menšík 

Archeologická 2256/1 

155 00 Praha 5 

 

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 

--------------/15.10.2019 Stanislav Dvořáček 

Č. j.: 236 002 822 

MHMP 2314615/2019 Počet listů/příloh: 1/- 

Sp. zn.: Datum: 

S-MHMP 2156917/2019  15.11.2019 

 

Posouzení žádosti společnosti CWI Smíchov s. r. o. o přezkoumání vyjádření odboru 
bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy č. j. MHMP 1963845/2019 ze dne 1. 10. 2019. 

 

Žádost společnosti CWI Smíchov s. r. o., ze dne 15. 10. 2019, směřuje k přezkoumání vyjádření 
odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy, které vydal dne 1. 10. 2019 pod č. j. MHMP 
1963845/2019 (dále jen „Vyjádření“) a dále také k přezkoumání nesouhlasného závazného 
stanoviska vydaného odborem bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy dne 4. 1. 2019 
pod č. j. MHMP 23805/2019 (dále jen „Závazné stanovisko“) postupem podle ustanovení § 156 

zákona č. 500/2000 Sb., o správním řízení (správní řád), (dále jen „správní řád“).  K této žádosti 
uvádíme následující. 
 

Obsahem Vyjádření je konstatování skutečnosti, že Magistrát hl. m. Prahy, jako věcně a místně 
příslušný orgán na úseku ochrany obyvatelstva, vydal ke stavbě „Polyfunkční areál Smíchov, 
na pozem. parc. č. 659/1, 659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 662/4, 664, 668/4, 668/5, 669/1, 669/2, 
669/4 a dalších v k. ú. Smíchov, ulice Nádražní 8, 10 a 12, Praha 5“ dne 4. 1. 2019 

pod č. j. MHMP 23805/2019 nesouhlasné závazné stanovisko, a dále společnosti CWI Smíchov 
s. r. o. napadla toto Závazné stanovisko v rámci odvolání proti rozhodnutí Úřadu městské části 
Praha 5, odboru Stavební úřad, jako stavebního úřadu, ze dne 1. 3. 2019, 

č. j. MC05 34493/2019, které bylo podmíněno tímto Závazným stanoviskem, a že Ministerstvo 
vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, jako odvolací 
orgán, svým rozhodnutím ze dne 2. 5. 2019, č. j. MV-61864-2/PO-OKR-2019, toto závazné 

stanovisko potvrdilo. 
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Magistrát hl. m. Prahy, odbor bezpečnosti, z podnětu společnosti CWI Smíchov s. r. o., 

přezkoumal Vyjádření, zda netrpí vadami a nezakládá postup podle ustanovení § 156 správního 
řádu, tedy zda zde není důvod k jeho opravě či zrušení. S ohledem na skutečnost, že obsahem 
vyjádření je pouze rekapitulace úkonů správních orgánů, a to vydání Závazného stanoviska 
a jeho přezkum podle ustanovení § 149, odst. 1 a 6 správního řádu,  
 

nenalezl Magistrát hl. m. Prahy, odbor bezpečnosti, důvod pro jeho opravu či zrušení. 
 

Magistrát hl. m. Prahy, odbor bezpečnosti se dále zabýval žádostí společnosti CWI Smíchov 
s. r. o. o nápravu Závazného stanoviska postupem podle ustanovení § 156 správního řádu. 
Magistrát hl. m. Prahy, odbor bezpečnosti dospěl k závěru, že postup podle ustanovení § 156 
správního řádu zde nelze aplikovat. Důvodem je skutečnost, že Závazné stanovisko bylo 
přezkoumáno postupem podle ustanovení § 149, odst. 6 správního řádu a nadřízený správní 
orgán Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky příslušný k tomuto přezkumnému řízení vydal rozhodnutí o jeho potvrzení. Závazné 
stanovisko bylo tedy podrobeno přezkumu, bylo potvrzeno a je platné a závazné.  
 

Pro úplnost dodáváme, že nové přílohy žádosti CWI Smíchov s. r. o. ze dne 4. 9. 2019 

o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení (Základní korozivní průzkum, Ověření záměru 
z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ochranu vodního zdroje pro technické účely ZTC3 
a revitalizaci plochy nadložního izolátoru v území Smíchovského brownfieldu s využitím 
novostavby Polyfunkčního areálu Smíchov a Hydrogeologické vyjádření k záměru novostavby 
Polyfunkčního areálu z hlediska ochrany vodního zdroje ZTC3, zpracovatel OPV, s. r. o.), 
nemohly být s ohledem na neexistenci ochranných pásem a nestanovení podmínek pro výstavbu 
v nich důvodem pro postup podle ustanovení § 156 správního řádu či pro vydání nového 

závazného stanoviska. Tuto skutečnost, tedy nezahájení řízení o vyhlášení ochranných pásem, 

společnost CWI Smíchov, s. r. o. ve své žádosti ze dne 4. 9. 2019 sama vědomě potvrzuje.  
 

 

 

 

 

JUDr. Markéta Štalmachová 

pověřena řízením odboru  
podepsáno elektronicky 
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