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Vážený pane inženýre, 
 
Magistrát hl. m. Prahy obdržel dne 30. 01. 2020 žádost společnosti CWI Smíchov, s.r.o., se 
sídlem Archeologická 2256/1, 150 00 Praha 5, IČO 03841626, žádost o poskytnutí informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
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) Žádáme Vás opakovaně o poskytnutí informací vztahujících se k rozhodnutí Rady 
o udělení výjimek ze stavební uzávěry „VRÚ Smíchov-jih“ pro projekty Zlatý 
Lihovar (rozhodnutí Rady ze dne 17. 1. 2017), Smíchov Business Park-DUR 
(rozhodnutí Rady ze dne 30. 1. 2018) a Gold nemovitostní (rozhodnutí Rady 
z ledna 2020) z tohoto týdne, včetně samotných žádostí a všech podkladových 
vyjádření IPR a orgánů města, na jejichž základě byly výjimky uděleny. 

Magistrát hl. m. Prahy neeviduje žádnou Vaši předchozí žádost o informace k výše 
uvedeným rozhodnutím Rady. Vámi požadované informace jsou z velké části veřejně 
dostupné. Dohledat je můžete v archivu usnesení Rady HMP. 
Vyjádření Institutu plánování a rozvoje a orgánů města, která jsou podkladem pro 
rozhodnutí Rady HMP o výjimce ze stavební uzávěry, jsou vždy přílohou důvodové 
zprávy k příslušnému usnesení.  

 
Smíchov Business Park – DUR (S-MHMP 851985/2017) 

Výjimka byla povolena usnesením Rady HMP č. 586 ze dne 20. 3. 2018 (původní 
usnesení č. 158 ze dne 30. 1. 2018 bylo revokováno z důvodu chybějících pozemků) 
Odkaz: 
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=2260080670750700310210080
85075070031018008082075070031018008079075070031018&id=508133&frm=detail 
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Zlatý Lihovar (S-MHMP 1989937/2015) 

Výjimka byla povolena usnesením Rady HMP č. 42 ze dne 17. 1. 2017. 
Odkaz: 
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=1251632222302251861761632
40230225186173163237230225186173163234230225186173&id=388611&frm=detail 

 
GOLD NEMOVITOSTNÍ s.r.o. (S-MHMP 1528070/2018) 

Rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební uzávěry bylo schváleno usnesením Rady 
HMP č. 93 ze dne 20. 1. 2020.  
Odkaz: 
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=1281662252332281891791662
43233228189176166240233228189176166237233228189176&id=589892&frm=detail 

 
Požadovaná usnesení zároveň samozřejmě zasíláme v přílohách. 

 
2) Z jakého důvodu nebylo odvolání CWI Smíchov s.r.o. doručené Radě 21. srpna 

2019 dosud postoupeno Ministerstvu pro místní rozvoj? Kdo je za vzniklé prodlení 
odpovědný? 

Vaše odvolání, které směřovalo proti rozhodnutí Rady hl. m. Prahy již bylo na 
Ministerstvo pro místní rozvoj postoupeno. 
Rada hlavního města Prahy pověřila 26. 8. 2019 vyřízením Vašeho odvolání 1. 
náměstka primátora doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka a radní JUDr. Hanu Kordovou 
Marvanovou. V rámci koordinace mezi sekretariáty a vlivem nedostatečného 
personálního obsazení bylo Vaše odvolání odesláno se zpožděním. 

 
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 jsme v tomto směru jasné společné prohlášení? 

Hlavní město Praha ani Dopravní podnik hlavního města Prahy vyhlášení ochranných 
pásem nijak neblokují. Vyhlášení ochranných pásem brání probíhající soudní řízení o 
určení vlastnictví vodních děl, neboť podmínka vlastnictví pro podání návrhu na 
stanovení ochranného pásma plyne mimo jiné i z § 58 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Teprve po pravomocném určení vlastníka může být o jakémkoli společném prohlášení 
diskutováno. 
 

4) Jak je ve vztahu k již uděleným výjimkám zajištěno stanovení a dodržení 
budoucích podmínek pro stavební záměry v ochranném pásmu II. stupně? 

V rámci posouzení žádosti o povolení výjimky ze stavební uzávěry je posuzováno 
pouze to, zda povolení výjimky, respektive předmětný záměr, neohrožuje sledovaný 
účel stavební uzávěry. 
Posouzení souladu záměru s dalšími předpisy upravujícími využití území je předmětem 
územního řízení. Rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební uzávěry je pouze jedním z 
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podkladových rozhodnutí pro územní řízení. Z výše uvedeného je navíc zřejmé, že 
žádné ochranné pásmo II. stupně dosud nebylo stanoveno.  
 

5) V případě probíhající rekonstrukce Nádražní ulice realizované DPP spolu 
s  městem nebyla ochrana zdroje vůbec zohledněna a nejsou respektovány vlastní 
požadavky stanovené DPP pro dané území. Kdo ponese odpovědnost za náklady 
potřebné na znovuotevření tělesa ulice po dokončení současné opravy pro 
provedení sanace zdroje a výměny havarijní kanalizace? 

Z Vašeho dotazu není zřejmé, které požadavky DPP podle Vás nejsou v rámci 
probíhajících prací respektovány, proto je nemožné konkrétně odpovědět.  
 

6) Dosud jsme nedostali odpověď na naši žádost ohledně sdělení, zda má Praha 
analýzu nákladů, kompenzací a investic, jež bude třeba vynaložit na zajištění 
proklamované ochrany zdroje a vyhlášení ochranných pásem. Proto se na Vás 
znovu obracíme s  dotazem, kolik plánuje Praha za účelem ochrany vodního zdroje 
a vyhlášení ochranných pásem investovat a kdo tyto náklady ponese? 

Analýzu nákladů, kompenzací a investic na zajištění ochrany tohoto vodního zdroje a 
vyhlášení ochranného pásma Magistrát hlavního města nedisponuje, vzhledem k tomu, 
že 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 
povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, 
rozhodne o jednorázové náhradě soud.“ 
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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). 
 
 
 
 
S pozdravem 

Ing. arch. Tomáš Veselý 
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území 
podepsáno elektronicky 

Přílohy: 
dle textu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Ing. Radek Menšík 
jednatel 
CWI Smíchov s.r.o. 
Archeologická 2256/1 
155 00  Praha 5 
ID datové schránky: e87xxyx 
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