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Y Praze, dne27. dubna2020
Věc: Vyjádření CWI Smíchov s.r.o. ve věci žádosti o udělení výjimky ze stavební uzávěry, žádost
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a opětovné upozornění na narůstající
mnohamiliónové škody spojené s nečinnostíměsta a MHMP ve věci ochrany vodního zdroje
Yážená paní doktorko,
obracím se na Vás Znovu jménem společnosti CWI Smíchov s.r'o.' se sídlem Archeologická2256lI,
Stodůlky, 155 00 Praha 5, a to v reakci na dalšív-ývoj správníchřízenísouvisejících s naším stavebďm
záměrem ýstavby Polyfunkěního centra Smíchov na našich pozemcích na pražskémSmíchově.

Činímtakzejménav reakci na rozhodnutí Ministerstva pro místnírozvojč j. MMR- 1g235l2O2O-83/922
ze dne 9. dubna 2020, jímžbylo odvolání našíspolečnosti proti usnesení Rady hl. města Prahy o
zastavení Íizeru o udělení Újimkv č. 1612 ze dne 5. srpna 2019 zamítnuto jako nepřípustné. Dále
považuji zanutné se vyjádřit k dalšímsouvisejícím skutečnostem, (ne)probihajícímsprávním Íízenima
především pak probíhajícímstavebním záměrum v lokalitě, kde je umístěn vodní zdroj ZTC 3 a při nichž
město zcela a úmyslně rezignovalo na zajištění i elementámí ochrany vodního zdroje.

obracím se přímo na Vás v návaznosti na Vaše vyjádřeníl, publikovaná v tisku v srpnu 2Ol9, zejména
v rámci vyjádření pro ČTK, znichžvyplývá, že jste tlto zá|ežitost a postup města á nuay v ní osobně
zaštítila.

Řízenío udělení výjimky ze stavební uzávěry,podání nové žádosti
Rozhodnutí MMR ČR ze dne 9. dubna 2020 spoleěnost CWI Smíchov s.r.o. samozřejmě respektuje.

I Citaceze zpnávy Črr nazvané,,V NádraŽní ulici se kvůli zdroji
vody stavět nebudď'publikované dne 5.8.2019 ve 14:50 ČTK "Stavební
uzávěra nadóIe lrvá. Pro nás je prioritní, aby dřív, než bude povolena zástavba v této oblasti, byla vyřešena ochrana íohoto vodního zdroje, a
to cestou řádného správního řízení.Dnešním rozhodnutím padají pochybnosti, že by lam bez ochrany vodního zdroje bylo možnéstavět," řekla
Marvanovó'
Město chce s developerskoufirmoujednat. "Pro násje zásadní, aby bylo stanoveno pdsmovodního zdroje pmního i druhého stupně' Historiclcy
byly uděldny analýzy dopravním podnikem (DPP) i společností CWI, které se lehce rozchd4ií' A1e třeba toto nějakje sladit, abychom si řekli,
kde vodní zdroj má mít hranice, bez toho se nehneme z mísla," řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Podle něj je zdroj schopen po
několik dní zásobovat vodou až 600.000 obyvatel- Podle Marvanové je pak důležitévyřešit majetkoprávní spor o pozemlly se zdrojem vody,
kdy si jej nórokují společnost CI|I i DPP společně s městem. Bez vyřešení sporu prý nelze vytyčit hranici vodního zdroje. "Nóš ruiurhje, necht'
společnost CWI v rómci vstřícnéhojednání,ke kterémujsme připraveni, převede předmětné pozemlq na hlavní město. Pak bude moci být velmi
rychle vodoprávní řízení a bude možnérozhodnout o ochraně vodního zdroje' Pak na to teprve může navázat rozhodnutí o zrušení stavební
uzávěry. Prahu nelze připravit o tak důležiývodní zdroj,'' řekla Mamanová' "

CWI Smíchov s.r.o.
Přesto s ním věcně ani právně nesouhlasí a domnívá se, že je založeno na neúplných a nepravdiých
skuteěnostech a na úěelovézměně postoje MHMP, kdy po několika letech projednávání projektové
dokumentace našeho záměnl (obsaženéhov projektové dokumentaci vypracované námi kontrahovaným
ateliérem Hlaváěek & partner s.r.o.) se Rada rozhodla nařídit odboru městského investora vzit žádost o
udělení výjimky zpět, přestože:

(i)

jasné, že
bylo po celou dobu projednávání žádosti zjevné, prokázané a všem účastníkům

žádostovýjimkuzahrnujece1ýprojektRevitalizaceNádražníu1ice@

v průběhu projednávání) skládající se z: (a) rekonstrukce Nádražní ulice, její úpravy a
rozšířenína městský bulvár, (b) přemístění tramvajové trati v Nádražní ulici a (c) ýstavby

Polyfunkčního centra Smíchov realizovaného našíspoleěností na našich smíchovských
pozemcích,
(iD

vycházejice z Vašich veřejných vy'jádření, během ,,20 minut zamyšlení" jste zjistila, že
žádný projekt Revitalizace Nádražníulice neexistuje a není ar:rl' v zájmu ani v záměrech
města. S tímto odůvodněnímbyla žádost o výjimku vzata zpět samotným městem,
respektive jeho organizaění složkou. Ve skuteěnosti však projekt Revitalizace Nádražní
ulice nejen nadále existuje, přestože dle Vašich vy'jádření Yám žádný takoý projekt není
znám, ale je v současnédobě již v realizaění ťázi ve vztahu k rekonstrukci tělesa Nádražní
ulice a přeložky tramvajové ttatí, což dokládá přiložená fotodokumentace. Prezentované
zdůvodnění ohledně neexistence Projektu Revitalizace považujeme za nepravdivé a
účelové,jsoucí v rozporu s doloženým stavem a hraniěící s podvodným jednáním,

(iíí)

z celkového poětu 22 pozemků, jichž se týkala žádost o udělení vyjirnky (podaná dle
intepretace Rady z |éta 201,9 odborem městského investora MHMP), jich 18 vlastní naše
společnost,

(iv)

jednotliých stanovisek posuzujících orgánů jasně vyplývá, Že byl' posuzován právě náš
Projekt Polyfunkěního centra Smíchov, což dokládají především a ýslovně jednotlivá
z

pruběžně aktualizovan á vyjáďÍ eru a poŽadavky IPR,

(v)

pokud by skutečným žadatelem byl prezentovaný oMI MHMP, nastala pak absurdní
situace, kdy by organizaěru složka města žádaLa město o udělení Úirnky a dokonce by se,
jako v našem případě, ke své žádosti vyjadřovala, překvapivě s kladným ýsledkem,

(vi)

CWI Smíchov podala svou žádost ve formě připojení se k předchozížádostivtČps a DPP
v souladu s pokyny orgánů města a podala toto podání dne 28. června 2017 odboru
územního rozvoje MHMP. Přílohou tohoto podání byla objemová studie projektu
Polvfunkčního centra Smíchov a tato dokumentace byla prokazatelně předmětem
posuzování' projednávání a ve výsledku hodnocena jednotlivými posuzujícími orgány,

(vii)

CWI Smíchov neobdržela od žádnéhoodboru MHMP žádnou reakci ěi upozornění, ve

(viii)

skuteěnost' že íYám a Radě bylo po celou dobu zÍejmé, že jedním ze skutečných žadatelů
o ýimku je naše společnost, jednoznačně vyplývá i z Vašeho publikovaného výroku: ,,NcÍš
nóvrh je, necht' společnost CWI v rámci vstřícného jednóní, ke herému jsme připraveni,
převede předmětné pozemlcy na hlavní město. Pak bude moci být velmi rychle vodopróvní
řízení a bude možnérozhodnout o ochraně vodního zdroje. Pakna to teprve můženavázat
rozhodnutí o zrušenístavební uzóvěry. Prahu nelze připravit o tak důležiývodní zdroj'",
přičemžtento ýrok povaŽujeme za skrýou výhnižku hraničícís vydíráním, ato zejména
za situace, kdy jsme sami městu opakovaně, a bez jakékoliv následné reakce z Vašístrany'

smyslu ustanovení $ 27 či 28 Správního řádu, že by snad nebyla považována za úěastníka
řizeni, naopak s ní bylo jako s úěastníkem Íizeni jednáno, a to po celou dobu procesu
projednávání žádosti až do doby vydání usnesení Rady v srpnu 2019,
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předložili náwh trojstraruré i dvoustrarrné dohody, na jejimž záHadě by došlo mj

k bezplatnému převodu části pozemků, kde jsou jímacívrty umístěny na DPP či město,

(ix)

vneposlední řadě jsme přesvěděeni, že za$atým postojem znelživáte skutečného účelu
stavební uzávěry, jenž je jasně předmětnou městskou vyhiáškou definován zcela
jednoznačné,,do doby schválení podrobnější územníplánovací dokumentace nebo pořízení
a projednání územně plánovacího podkladu pro celý rozsah velkého romojového území
nebo jeho ucelenou část." Od roku 2002 (!) však k pořízení ěi schválení této dokumentace
nedošlo a účeluzávěry tak byl aje nadále zcela opuštěn a městem dlouhodobě ignorován,

(*)

ve vztahu k velkému rozvojového uzeni,,Smíchov-

jih" Rada hlavního města Prahy udělila

v posledních letech řadu výjimek ze stavební ltzávěry pro komerčnístavební záměry, ato
jmenovitě zejména:
a' dne 17. ledna2017 usneseďm Rady hlavního města Prahy ě. 42 o uděllla výjimku pro
zámér,,Z|atý lihovať',
b. dne 30. ledna 2018 usnesením Rady č' 586 udělila výjimku pro záměr ,,Smíchov
Business Park - DIIR",
c. dne 20. |edna 2020 usnesením Rady č' 93 udělila \^ýjimku pro zámět ,,GOLD

NEMOVITOSTNI s.r.o.",
pÍič,emžjiž udělené Újirnky vytistily

ve stav, kdy z původnírozlohy uzávěry bylo
prostřednictvím yýjimek uvolněno více než 600Á jeií původnírozlohy. PÍi žádné
z udělených výjimek nebyl naplněn původníič,eluzávéry, neboť výjimky byly uděleny bez
j akékoliv vypracované detailď územně plánovací dokumentace, steině tak nebyla při
ieiich
udělení žádným způsobem řešena či uvažována potřeba zaiištění ochrany vodního zdrojg
S ohledem na předmětné rozhodnutí MMR i vše ýše uvedené jsme podali vlastní suverénnížádost o
udělení výjimky dne 21. dubna 2020o doplněnou souhlasnými stanovisky všech vyjadřujících se
odborů MHMP a IPR s tím, že v souladu s výslovným ujištěním ze strany MHMP očekáváme
rozhodnutí o udělení výjimky v zákonné lhůtě dle správního řádu, tj. do 30 dnů ode dne podání
žádosti s tím, že věc samou i posouzení našeho zátměru i projektové dokumentace má Rada a
MHMP již k dispozici z předchozího projednávání identické projektové dokumentace našeho
projektu.

Pro úplnost uvádíme, že CWI Smíchov podal dne 22.únoru2019 u odboru stavebního řádu Městské
části Praha 5 žádost o vydání územníhorozhodnutí pro stavební záměr ýstavby Polyfunkčníhocentra
Smíchov. V rámci zahájeného územníhořízení se k detailnějšífázi Projektové dokumentace vyjadřoval
mj. i odbor územníhorozvoje MHMP vy'jádřením čj. MHMP 20835812020 ze dne 7. února2O2O,kdy
posoudil .stavební záměr z pohledu jeho přípustnosti z hlediska jeho souladu s Politikou územního
rozvoje ČR, s platnými Zásadarni územníhorozvoje hl. m. Prahý a s platným ÚPn SÚ hl. m. Prahy,
přičemžs výjimkou překážky představované existujícístavební uzávěrou neshledal žádný rozpor
s uvedenými pravidly a dokumenty.
S ohledem na Vaše minulá vyjádření ve vztahu k vodnímu zdroji považujeme za podstatné upozornit"
že pro rozhodnutí o udělení Úiimky ze stavební uzávěry není existence vodního zdroje podstatná. což
výslovně potwzuie i vyjádření zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o územípana Ing.
arch. Tomáše Veselého ze dne 24. února 20202, kdy k této věci uvedl: ,,V rámci posouzení žódosti o
povolení výjimlcy ze stavební uzóvěry je posuzovóno pouze to, zda povolení výjimlcy, respektive
předmětný záměr, neohrožuje sledovaný účelstavební uzóvěryl' Posouzení souladu zóměru s dalšími
předpisy upravujícímivyužitíúzemíje předmětem územního řízení' Rozhodnutí o povolení výjimlry ze
stavební uzavěry je pouze jedním z podkladových rozhodnutí pro územní řízení. Z výše uvedeného je
navíc zřejmé, že žádné ochranné pósmo II' stupně dosud nebylo stanoveno... ".

2 Cítace

z dopisu pro CWI Smíchov ze dne24. tnora2O2)
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S ohledem na skutečnost, že účelemstavební uzávěry bylo pouze a

ýlučně poÍizeni detailní uzemnt

dokumentace, není otázka ochrany vodního zdroje pro udělení \.ýjimky relevantní. Projektová
ektrr se s notenciální ootřebou ochranv vodního zrlroie navíc arlekvátně
dokumentace našeho
potvrzují
jak
předložená
stanoviska hydrogeologů. a to v plném rozsahu všech omezuiících
{wořádává.
podmínek pro obě ochrarurá pásma vodního zdroje stanovená v náwhu DPP.

Ve světle těchto skuteěností proto legitimně oěekáváme, že bude o našížádosti bezodkladně v zákonné
lhůtě kladně rozhodnuto.

Proklamovaná ochrana vodního zdroje vs. skutečný postup Rady a některých odborů MHMP a
existujícía upozornění na narůstajícímnohamiliónové škody spojené s nečinností města a MHMP
ve věci ochrany vodního zdroje
Rada se, v rámci Vašich veřejných vy'jádření ohledně neudělení Úirnky k našížádosti, v srpnu 2019
přihlásila k nutnosti zajistit ochranu vodního zdroje a převzala tak zajeho ochranu právní i politickou
odpovědnost.

Ve skuteěnosti však město dlouhodobě zcelarezignuje na ochranu zdroje, oŽp uČps i MHMP odmítl
zahájit stanovení ochrarrrrých pásem z vlastní iniciativy, přes existujícízákonné zmocnění pro takovou
možnost. Až do doručenípřikazuMŽP dokonce odmítlpostoupit věc příslušnéhoodboru MČl5 a po
celou dobu setrvává ve stavu svévolné nečirurosti.

Ani Rada neiniciovala jakékoliv kroky, které by směřovaly nejen k zajištění ochrany vodního zdroje,
jenž exístuje j1žvicenež2}let, tak především k ověření, zda se skutečně jedná o strategícký vodní zdroj
pitné vody, o jaké mocnosti a z jakých zdrqů (dle hydrogeologů je zjevné, že v případě jeho ,,ostrého"
využitíby byl napájen vodou z Vltavy). Stejně tak město neučinilo, ani neiniciova|o žádnékroky ke
zjištění, zda se vůbec skutečně o strategický zdroj jedná' není Zanesen ani uvaŽován v žádnémze
strategických plánech města a ČR, o ieho existenci a vyržitelnosti pro zásobování pitnou vodou nebyly
provedeny an žádnéstudie, ani čerpacízkoušky. Náš návrh na provedení dynamických ěerpacích
zkoušek by| ze strany OŽP zamítnut.
Nelze se tak ubránit pocitu, že proklamovaná ochrana zdroje je užívánajako zce|a selektivní a
diskriminujícíargument ýluěně ve vztahu k našíspolečnosti, kdy na straně druhé město zce|a
rezignovalo na právní i faktickou ochranu vodního zdtoje'
Z hydrogeologických posudků pořízených jak DPP, tak CwI Smíchov a opakovaně doložených městu
i odborum MHMP jasně vyplývá' že v tělese Nádražní ulice se nachází hloubkový kanalizaění řad
kontaminaci iímacíhoorostoru vodního zdroie.
v havariiním stavu- z něiž dochází dlouhodobě

Město spolu s DPP však v rámci dané rekonstrukce ignorovaly podmínky ochrany zďro1e v rámci
ochrarrrrého pásma II. stupně stanovené hydrogeology a obsažené v návrhu DPP na stanovení
ochrarrrrých pásem. Rezignovaly na zajištěníochrany zdroje a potřebu kompletní ýměny a nal'trazent
havarijního kanalizaěního řadu dvouplášťovou kanalizací a sanaci kontaminované zeminy přímo
v jímacím prostoru zdroje. Až se Praha rozhodne vodní zdroj skutečně chránit v souladu se stanovenými
podmínkami ochrany' bude nutné tuto rekonstrukci znovu otevřít a provést všechny nezbytné činnosti,
včetně rekonstrukce kanalizace a sanace kontaminované zeminy v jímacím prostoru zdroje. V důsledku
lionovÝch investic. iimž bvlo možnév nřínadě
tohoto onomenutí docháuí ke zmaření
dodrženípožadavkůhvdroeeoloeů předeiít a vzniku zbvtečnÝch škod zabránit.
v ramcl
požadavkv
v
lokalitě budoucího
oro
Nádražníulice. nerespektu ií své vlastní oroklamované
ochrarrrrého pásma II. stupně. iež naopak požadujívůčinašíspolečnosti. Týo stavební záměry.
bezprostředně sousedícís naším projektem a nacházející se v identickém územípřímo nad gravitaěním
přivaděčem vodního zdroie. jsou realizovány za ".němého příhlížení"a se souhlasnými stanovisky
ve
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odpovědných odboru MHMP. přestože vůčisousedícímuzáměru CWI Smíchov stejné odbory (oŽP a
odbor nreventivní
MHMP) kladou nožadavkv s cílem
iné ochranv zdroie.
S odkazem na výše uvedené je jasnéo že údajná potřeba ochrany zdroje spolu s účelovým
udržováním zbytku stavební uzávěry jsou účelovězneužívány pouze v rámci nátlaku na naši
společnost, nebot' DPP ani město samo pro své stavební záméry nerespektují omezení a
požadavkyo které na straně druhé vznáší vůčinašemu stavebnímu záměru. Uvítati bychom, pokud
byste se vahou své funkce zasadila o to, aby byla situace v dané lokalitě byla řešena férovým,
nediskriminujícím a transparentním způsobem tak, aby byla jasně stanovena pravidla platná pro
všechny stavební záméry v dané lokalitě a nedocházelo by tak k diskriminaci a svévolnému
zneužíváníexistence uměl udržovanéa dávno věcně překonané uzávěry.

Ve světle výše uvedeného Vás tímto jako vrcholnou a odpovědnou představitelku Prahy vyzýváme
k prověření výše popsaného stavu a zjednání okamžiténápravy.

Žádosto poskytnutí informací dle zákona č. 10ó/1999 sb.

Ve snaze zmapovat skutečnou situaci a
obracíme s následujícími otázkami.

zároveřt ověřit zákonnost postupu města a Rady se na Vás

'

Proč samo město Praha nedodržuje podmínky ochrany zdroje stanovené hydrogeologickými
posudky pro stavebď záměry v ochranném pásmu II. stupně?

2.

Kdo a jak rozhodl o tom' že v rétmci rekonstrukce Nádražní ulice nebude rekonstruován a
sanován havarijní hloubkoý kanalizačnt řad tacházející se přímo v jímacím pásmu vodního

l

zdroje?

3.

Co Praha učiník nápravě způsobených a nadále narustajících škod?

4'

PočítáPraha s vodním zdroje ZTC 3 jako zdrojem pitné vody? Pokud ano, kdo je odpovědný za
zajištění jeho ochrany a budoucího vwžiti?

Výšepoloženéotázkypovažujtezažádostoposlqrtnutíinformací d|ezákonaě.106/1999 Sb.aodpověd'
zašlete na adresu sídla CWI Smíchov nebo datovou schránkou.
S pozdravem,

Ing. Radek Menšík' jednatel
CWI Smíchov s.r.o.

Přílohy:
Na

fotodokumentacezprobíhajícírekonstrukceNádražrrlulice

vědomí: mailem

členůmRady hlavního města Prahy, Jiří Pospíšil(poslanec EP), Jan Čizinský

(zastupitel HMP), Ivan Bartoš (poslanec PČR)
Mailem a do podatelny MHMP
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