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Vážený pan
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Věoc: StrateeickÝ vodní zdroi ZTC 3 pro 600 000 obwatel na pražském Smíchově -žádost o dohled
MZP v záimu ochrany veřeiného záimu

Yážený pane ministře,

obracím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov s.ř.o.' se sídlem Archeologická 2256lI, 155 oo
Praha 5 - Stodůlky v naléhavé věci vodního zdroje naz'řvaného ZTC 3. nacházejícího se na území
pražského Smíchova a Radlic. Naše spoleěnost je vlastníkem souboru pozemků na pražském Smíchově,
které koupila v Íoce 2015 za účelem plánované rnýstavby Polyfunkěního centra Smíchov, skládajícího
se z rezidenění a kancelářské ýstavby.

Na našich smíchovslcých pozemcích se nachází pffstupová šachta a 8 jímacích vrtů sloužících k jímání
podzemní voďy z gravitaěního přivaděče v oblasti podstatné části pražského Smíchova a Radlic.
Gravitační přivaděč a jimaci vrty byly vybudovány na přelomu osmdesátých a devadesátých Iet 20.
století, přičemž k jejich kolaudaci došlo rozhodnutím MHMP v ěervenci 1995, ato za účelem čerpání
technologické vody pro ochranný systém metra' Předmětný vodní zdroj je tak v provozu již od roku
r99s.

Tento tzv. vodru zdroj ZTC 31 (dále jako ,,Zdroj") nebyl dosud nikdy užíván jako zdroj pitné vody a
žádný z příslušných vodoprávních úřadů ani město Praha dosud, za dobu 25let,neučinil z vlastní úřední
iniciativy žádné kroky směřující ke vzniku ochrarurých pásem vodního zdroje ani neuložil předchozím
vlastníkům žádné povinnosti ohledně ochrany vodního zdroje. Zdroj tak není v současnosti jakkoliv
chráněn. Na základě stávajícího vodoprávního povoleníj eZdroj používán k čerpání technologické vody
v objemu Qmaxrok: 5.040 m3/ročně' ExistenceZdroje a jeho využiÍinejsou dosud uvedeny ani zmíněny,
nebo uvažovány v Žádnémz generelů, plánů a dalších strategických dokumentech.

Dle tvrzení představitelů města Prahy i vodoprávních úřadů MHMP a Městské části Praha 5 se však
v případě Zdroje iedná o vodní zdroj pitné vody až pro 600.000 obwatel. Ve stanovisku odborů MHMP
k našemu projektu se např. uvádí: ,,Z hlediska objemu získóvaného množství pitné vody se jednó o
mimořódně významný zdroj na území hl. m. Prah)l a v případě lcritického nedostatku pitné vody o velmi

l 
' citu.. z hydrogeologického posouzení ochranných pásem zpravovaného společností Vodní zdroje a.s., jež bylo přílohou návrhu CWI

Smíchovs.r.o.: ,,GravitačnípřivaděčodélceIl50mbylraženzópadnímsměrenúpadněkZTC3asoučasněsloužíjakohorizonÍdlnívodojem
o objemu 9530 m3' Kolaudace systému proběhla v roce l 995' V Rozhodnutíje wedena celkovó déIka skutečného piovedení přivaděče ] 2i2 n
a ]0 ks realizovanýchjímacíchvrtů, v pasportizaci gravitačního přivaděče ],23 kma 8jínacíchvrtů JVI-JV5, JV6, JV8 aJV]0'
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významný nóhradní zdroj pro ob}lvatele hL m. Prah}l. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebylo

stanoveno ochranné pásmo I' stupně (ímací pásmo), ani II. stupně (ochranné jímací pásmo), nelze vydat

se stavbou závazné souhlasné stanovisko bez vyloučení hrozby kontaminace vodního zdroje, jeho
nenóvratného poškození nebo znečištění jednotlivých prvků vodního zdroje.*

Vrámci přípravy projektu naše spoleěnost .rypracovala, vizké spolupráci shydrogeology a

specializovanými projekÍanty, projektovou dokumentaci projektu, která v plném rozsahu respektuje

existující Zdroj a vodní díla nacházejici se na pozemcích. Souěasně respektuje i všechna omezení
uvedená v náwzich na stanovení ochranných pásem Zdroje,jež v průběhu roku 2018 podala jak naše

společnost, tak provozovatel vodních děl _ Dopravní podnik hlavního města Praha' a.s.

obě řízení o návrzichna stanovení ochranrrých pásem jsou stižena naprostou a dlouhodobou nečinností
vodoprávního úřadu MHMP a vodoprávního úřadu Městské ěásti Praha 5. oba úřady přes proklamovaný
veřejný zájemna zajištění ochrany Zdrojejeho faktickou i právní ochranu dlouhodobě zcela ignorují,
takže j1žbylo v průběhu Íizení nezbytné se dvakrát obrátit naMZP se žádostí na ochranu před neěinností
správních orgánů. Přesto nadále z jejich strany docházi k ignorování zajištění ochrany v rámci dohledu
nad stavebnímizánněry vmístě jímacího prostoru vodního zdroje. Ani jeden zitÍaď:ů neshledal zavice
neŽ 25 let existence Zdroje důvod k zahájeru řizeni o stanovení ochrarurých pásem z tředn povirrrrosti

a i po podání návrhu ze strany majitele pozemků (CWI Smíchov) i provozovatele (DPP) jsou oba úřady
naprosto neěinné av řizeníneučinily jediný úkon směřující k ochraně Zdroje. Dokonce odmítly i návrh
na provedení čerpacích zkoušek Zdroje, aby bylo postaveno najisto, jaká je mocnost Zďroje i kvalita
vody.

Důkazem výše uvedeného je probíhající rozsáItlá rekonstrukce tělesa Nádražní ulice realizovaná DPP a

městem na pozerlcich bezprostředně sousedících s pozemky CWI Smíchov. oběma úřadům je
prokazatelně známo z hydrogeotogických posudků, jakož i z návrhu DPP na stanovení
ochranných pásem, že se v tělese ulice nachází hloubková kanalizace v havarijním stavu, jež
zvyšuje kontaminaci zeminy přímo v jímacím území vodního Zdroje. Jde o území nacházející se
v budoucím ochranném pásmu II. stupně, přesto oba úřady na ochranu zdroje zce|arezignovaly a vydaly
souhlasná závazná stanoviska bez jalcýchkoliv podmínek.

Pokud by rekonstrukce Nádražní ulice byla prováděna při zohlednění potřeby ochrany vodního zďtoje,

byly by její součástí nepochybně i experty požadované rekonstrukce současné v havarijním stavu se

nacházejíci kanalizace a jeji nabrazení dvouplášťovou kanalizaci, jakož i odtěžení kontaminované
zeminy. obdobně je_li záměrem chránit vodní zdroj, pak je na místě chránit i schopnost infiltrace říční
vody z břehu Vltavy. Infiltrace říění vody je zásaďrumzdrojem vody v situaci, kdy by byl zdrq aktivně
využiván, a došlo by k vyčerpání počáteění gravitačním přivaděčem nashromážděné vody.

Za dané situace je zjevně ve výsostně veřejném zájmu, aby byla otázka ochrany vodního Zdroje a
navrhovaných omezení postavena najisto a neodkladně vyřešena, nebot'již probíhající stavební
záméry vedou prokazatelně k dalšímu zásadnímu poškození vodního zdroje. S ohledem na

dlouhodobou nečirrnost obou správních úřadů nám nezbývá neŽ s ohledem na potenciálni ýznam
Zďroje a dlouhodobou a svévolnou nečirurost odpovědných úřadů se obrátit na MrŽP jako ústřední

správní orgán se žáďosti o zjednáni nápravy a zajištění ochrany Zdroje, jeJi jeho funkěnost a ochrana

ve veřejném zájmu.

oba správní úřady výše popsaným jednáním i svou dlouhodobou a svévolnou nečinností
flagrantně porušují zásadu proporcionality a ochrany dobré víry ve smyslu $ 2 odst.3) Správního
řádu, jakož i zásadu ochrany veřejného zájmu a rovného přístupu ve skutkově shodných
případech ve smyslu $ 2 odst. 4) Správního řádu. V neposlední řadě pak svou nečinností zcela
rezignovaly na ochranu veřejného zájma a svou nečinností přímo přivodily stav zrryšujícího se
poškozováni Zdroje a reálné hrozby zmaření budoucí využitelnosti Zdroje. S ohledem na
potenciální význam Zdroje, ohrožený veřejný zájem i skutečnostrže oba správní úřady ignorují i
snahu a podání CWI Smíchov ve snaze ochranu Zdrojezajistito nezbývá než se tímto mimořádným
způsobem obrátit na MŽP.
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V případě zájmu Vašeho úřadu o terrto případ jsme připraveni poskytnout veškeré informace a
dokumenty.

S pozdravem,

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