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Věc: Zárlosf o wvdání stanoviska rlle E 54 orlsÍ _ 4) Vorlní hn zákona _ wiádření  snrávce
povodí  k dokumentaci k ú zemní mu ří zení  _ stavební  záměr Praha 5 Smí chov. č .h.p. 1-12-01-0130-
0_00..Polvfunkč ní  areál Smí chov" Nádraž ní  8.10 a 12"

Vaš e zn. 66137 / 20t9-263

Yáž eni,

obrací m se na Vás jmé nem společ nosti CWI Smí chov s.r.o.' se sí dlem Archeologická225617,155 00
Praha 5 - Stodů lky, IČ o: o:s+ t626, v souvislosti sproblematikou vodní ch děf nacházejí cí ch se na
naš ich pozemcí ch na praž ské m Smí chově a speciť rcky pak ke sdělení  snrávce novodí  k dokumentaci
k ú zemní mu ří zení  - stavební  záměr Praha 5 Smí chov. č .h.p. 1-12_01-0130-0-00 ..PolYfunkč ní
areál Smí chov. Nádraž ní  8.10 a 12ze dne 13. ú nora 2019 pod výš e uvedenou znač kou. V uvedené m
sdělení  Povodí  Vltavy s.p. sdělil, ž e s ohledem na probí hají cí  Í í zen o stanovení  ochranné ho pásma
vodní ho zdtoje situované ho v mí stě předpokládané  ýstavby nelze do ukonč ení  Í izenivydat stanovisko
k podané  ž ádosti.

S ohledem na niŽe uvedené  skuteč nosti, které  nastaly ode dne vydání  pů vodní ho stanoviska, jsme
přesvědč eni, ž e je na mí stě vydané  stanovisko správce povodí  přehodnotit a vydat stanovisko, nové
reflektují cí  souč asný a objektivně potvrzený stav v dané  lokalitě.

* * rl.

V odů vodnění  Vaš eho odmí tnutí  ž ádosti k vydání  stanoviska správce povodí  jste doslova uvedli
následují cí :

,,V souč asné  době probí hd uvodoprávní ho ú řadu MHMP ří zení  o stanovení  ochranné ho pásma
vodní ho zdroje situované ho v mí Stě předpokládané  výstavby. Ve věci stanovení  ochranné ho
pdsma vodní ch zdrojů , ze herých je odebí rána podzemní  voda prostřednictví m vrtů  situovaných
na pozemcí ch č . parc. 668/3, 669/2 a 669/4 v k. ú ' Smí chov, vydalo Povodí  Wtavy, státní  podnik



CWI Smí chov s.r.o.

ž adateli Dopravní  podnik hl. m. Prahy stanovisko spróvce povodí  pod č j. 47 1 5 48/202 I  8-4 1 1 ze

dne ] 0'8'20]8. Do ukonč ení  tohoto ří zení  nelze vydat stanovisko k podané  ž ódosti'"

(D

* . rl. rk

Nové  skuteč nosti

Povodí  Vltavy s.p. jako správce povodí  zauja| o výš e uvedený postoj pouze v pří padě naš eho
stavební ho záměru, ve vztahu k j iným zásadní m stavební m záměrů m v dané  lokalitě,
jež  se nachází v totož né m ú zemí  navrhované ho I I . ochranné ho pásma vodní ho zdroje
(ako jsou napří klad jmenovitě stavba nantané ,,Rekonstrukce tramvajové  trati v Nádraž ní
ulici" realizované  DPP a stavba rekonstrukce vozovky a chodní lai Nádraž ní  ulice
realizované  TSK) Povodí  Vltavy obdobné  stanovisko nevydalo, přestož e se jedná o zce| a
identickou situaci a lokalitu a přestož e ří zeni o vyhláš ení  ochranných pásem vodní ho
zdroje dosud nebylo ukonč eno,

ve světle ustanovení  $ 54 odst. 4) Vodní ho zákona neexistuje jakýkoliv věcný nebo právní
dů vod, jenž by ospravedlnil odliš ný postoj při vydávání  stanovisek u stavební ch zilměrť l
v dané  lokalitě'

(iD

(iiD ochranná pásma vodní ho zdroje dosud nejsou vyhláš ena, přestož e vodní  zdroj v dané
lokalitě existuje několik desí tek let a proto zvolená argumentace jejich budoucí m vyhláš ení
nemá věcnou ani právní  oporu' naví c jak oŽP MHMP i oŽP MC P5 jsou ve věci ří zení  na
stanovení  ochranných pásem dlouhodobě neč inní '

(iv) Projekt Polyfunkč ní ho centra Smí chov je navrž en v plné m souladu s navrhovanými
omezení mi, jež vzeš | a ze stanovisek hydrogeologů  a mj. tvoří  podkiad pro návrh DPP na
stanovení  ochrarurých pásem vodní ho zdroje, což  dokládá přilož ené  posouzení  spoleěnosti
ochrana podzemní ch vod s.r.o. ze srpna2} I9,

(v) odbor ž ivotní ho prostředí  MHMP svým vyjádření m ze dne 15. ledna 2020 č )j. MHMP
8475512020 vydal k Projektu Polyfunkč ní ho centra Smí chov souhlasné  vyjádření .

S odkazem na vš e výš e uvedené  Vás vyzývátme k vydání  nové ho stanoviska, j í mž  bude uč iněno
zadost pož adavků m $ 54 odst. 4) Vodní ho zákona azároveň budou dodrž ena pří sluš ná ustanovení
Správní ho řádu o rovné mo objektivně podlož ené m a skuteč ný stav reflektují cí m postupu při
vydání  stanoviska.

S pozdravem,

Ing. Radek Menš í k, jednatel CWI Smí chov s.r'o.

Doporuěeně

Pří lohy dle textu:

_ posouzení  spoleěnosti oPV s.r.o.,

- vyjádření  oŽp urnnp ze dne 15. ledna 2ozo ě j .MHMP 84755l2O2O






















































