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Věc: StrateeickÝ vodní zdroi ZTC 3 pro 600 000 obwatel na pražském Smíchově -žádost o dohled
senátní komise v záimu ochranv veřeiného záimu

Yážený pane předsedo,

obracím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov s.r.o.' se sídlem Archeologická 225611, 155 00
Praha 5 - Stodůlky v naléhavé věci vodního zdroie nazývaného ZTC 3" nacházeiícího se na území
pražského Smíchova a Radlic. Naše společnost je vlastníkem souboru pozemků na pražském Smíchově,
které koupila v roce 2015 za úěelem plánované výstavby Polyfunkčního centra Smíchov, skládajícího
se zrczidenční a kancelářské ýstavby.

Na našich smíchovských pozemcích se nachází přístupová šachta a 8 jímacích vrtů sloužících k jímání
podzemní vody z gravitačního přivaděče v oblasti podstatné ěásti pražského Smíchova a Radlíc.
Gravitační přivaděě a jímaci vrty byly vybudovány na přelomu osmdesátých a devadesátých |et 20.
století' přičemž k jejich kolaudaci došlo rozhodnutím MHMP v červenci 1995, a to za úěelem čerpání
technologické vody pro ochranný systém metra' Předmětný vodní zdroj je tak v provozu již od roku
199s.

Tento tzv. vodttt zďroj ZTC 31 (dále jako ,,Zdroj") nebyl dosud nikdy užíván jako zdroj pitné vody a
žádný z příslušných vodoprávních uřadů ani město Praha dosud, za dobu 25let, neučinil z v|astrltúřední
iniciativy žádné kroky směřující ke vzniku ochranných pásem vodního zdroje ani neuložil předchozím
vlastníkům Žádné povinnosti ohledně ochrany vodního zdroje. Zdroj tak není v souěasnosti jakkoliv
chráněn. Na základě stávajícího vodoprávního povoleníj eZďrojpouŽivánk čerpání technologické vody
v objemu Qmaxrok: 5'040 m3lročně. ExistenceZdroje a jeho vylžitinejsou dosud uvedeny ani zmíněny,
nebo uvažovány v žádnémz generelů, plánů a dalších strategických dokumentech'

Dle twzení 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 odboru MHMP
k našemu projektu se např. uvádí: ,,Z hlediska objemu získóvaného množství pitné vody se jedná o
mimořddně významný zdroj na území hl' m. Prahy 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.: ',GravitačnípřivaděčodélceI150nbylraženaipadnímsměremúpadněkZTC3asoučasněsloužíjakohorizontálnívodojem
o objemu 9530 m3. Kolaudace systému proběhla v roce ] 995. V Rozhodnutíje uvedena celkovó délka skutečného provedení přivaděče I 262 n
a ] 0 lcs realizovaných jímacich vrtů, v pasportizaci gravitačního přivaděče ] ,23 km a 8 jímacích vrtů JVl -JV5, JV6, JV| a JV|0.
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významný ndhradní zdroj pro ob)lvatele hl' m. Prahy' Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebylo
Stanoveno ochranné pásmo I' stupně (jímací pósmo), ani II' stupně (ochranné jímací pósmo), nelze vydat
se stavbou zóvazné souhlasné stanovisko bez vyloučení hrozby kontaminace vodního zdroje, jeho
nenóvratného poškození nebo znečištění j ednotlivých prvků vodního zdroje.*

Vrámci přípravy projektu naše spoleěnost vypracovala, vizké spolupráci shydrogeology a
specializovanými projektanty, projektovou dokumentaci projektu, která v plném rozsahu respektuje
existující Zdroj a vodní díla nacházejici se na pozemcích. Současně respektuje i všechna omezení
uvedená v návrzích na stanovení ochranných pásem Zdroje, jež v pruběhu roku 2018 podala jak naše
společnost, tak provozovatel vodních děl - Dopravní podnik hiavního města Praha, a's.

obě řízení o návrzich na stanovení ochranných pásem jsou však stižena naprostou a dlouhodobou
nečinností vodoprávního úřadu MHMP a vodoprávního úřadu Městské části Praha 5. oba úřady přes
proklamovaný veřejný zájem na zajištění ochrany Zdrojejeho faktickou i právní ochranu dlouhodobě
zcela ignoruj i, ta\<že jižbylo v pruběhu Íizeni nezbýné se dvakrát obrátit naMŽP se žádostí na ochranu
před nečinností správních orgánů. Přesto nadále ze strany města a kompetentních vodoprávních úřadů
dochází k ignorování zajištění ochrany v rámci dohledu nad stavebnimi záměry v místě jímacího
prostoru vodního zdtoje. Ani jeden ziřadŮ neshledal za vice neŽ 25 let existence Zdroje důvod
kzahájeni Íizení o stanovení ochrarrrrých pásem z úřední povinnosti a i po podání návrhu ze strany
majitele pozemků (CWI Smíchov) i provozovatele (DPP) jsou oba úřady naprosto nečinné a v Íizent
neuěinily jediný úkon směřující k ochraně Zdroje. Dokonce odmítly i návrh na provedení čerpacích
zkoušek Zdroje, aby bylo postaveno najisto, jaká je mocnost Zdroje i kvalita vody.

Důkazem výše uvedeného je probíhající rozsáIú,á rekonstrukce tělesa Nádražní ulice realizovaná DPP a
městem na pozemcích bezprostředně sousedících s pozemky CWI Smíchov. oběma úřadům je
prokazatelně známo z hydrogeologických 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 ochrarrrrém pásmu II. stupně, přesto oba uřady na ochranu zdroje zcelarezígnovaly a vydaly
souhlasná závazná stanoviska bez jakýchkoliv podmínek. Pokud by rekonstrukce Nádražní ulice byla
prováděna při zotrlednění potřeby ochrany vodního zdroje, byly byjejí souěástí nepochybně i experty
požadované rekonstrukce současné v havarijním stavu se nacházejici kanalizace a jeji nabrazen
dvouplášťovou kanalizací, jakož i odtěžení kontaminované zeminy. obdobně je-Ii zámérem chránit
vodní zdroj, pak je na místě chránit i schopnost inťrltrace říění vody z břehu Vltavy. Infiltrace říční vody
je zásadním zdrojem vody v situaci' kdy by byl zdroj aktivně využiván, a došlo by k vyčerpání poěáteční
gravitačním přivaděčem nashromážděné vody.

Za dané situace je dle našeho názoru zjevně ve výsostně veřejném záimuraby 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 nečinnost obou správních úřadů nám nezbývá než s ohledem na potenciální
ýznam Zdroje a dlouhodobou a svévolnou neěinnost odpovědných úřadů se obrátit na tuŽr jako
ústřední správní orgán se žádosti o zjednání nápravy a zajištění ochrany Zdroje, je-li jeho funkčnost 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
řáduo 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 zájmu a svou neěinností přímo přivodily stav zvyšujícího se
poškozování Zdroje a reálné hrozby zmaření budoucí využitelnosti Zdroje. S ohledem na
potenciální ýznamZdroje, ohrožený veřejný zájem i skutečnostrže oba správní úřady ignorují i
snahu a podání CWI Smíchov ve snaze ochranu Zdroje zajistit' jsme se rozhodli se obrátit na Vaši
senátní komisi s upozorněním na současnou situaci a poškozováníZdroje.

Stránka2 z3



CWI Smíchov s.r.o.

V případě zájmu Vaší komise o tento případ jsme připraveni poskýnout veškeré informace a
dokumenty.

S pozdravem,

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

Strrírrka 3 z 3




