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Ceská televize
Yážený pan
Zdeněk Šámat
ředitel zpravodajství a sportu
Kavčí hory
140 70 Praha 4

Y Ptaze, dne 3. ěervna 2020

zlato se us

YáŽený pane řediteli,

obracím se na Vás jménem společnosti CWI Smíchov s.r.o.' se sídlem Archeologická2256/1,l55 00
Praha 5 _ Stodůlky,IČo: 03841626 (dále jako,,CwI Smíchov"), v následující věci.

Česká televize odvysílala v premiéře dne 17' bÍezna2Ol9 v rámci pořadu Nedej se plus reportáŽ
tlazvaÍnou,,Voda nadz|ato" s podtitulem ,,Ekologická kauza, která hýbe veřejností _kdo zato může?".

Předmětná reportáŽ se zabývala tématem existence vodního zdroje na pražském Smíchově, jenž se mj.
nachání pod pozemky vlastněnými naší společností. Společnost CWI Smíchov plánuje na těchto
pozemcích ýstavbu projektu Polyfunkčního centra Smíchov a v současné době probíhají povolovací
Íízenívztahující se k jeho ýstavbě. Y reportážibyla naše společnost oznaěenaza subjekt, jenž ohrožuje
samotnou existenci vodního zdroje a jeho dalšího vylžití.

Ač kvitujeme skutečnost' že Česká televizev rámci své investigativnížumalistiky otevřela téma
vodního zdroje výsostného veřejného zájmu, způsob zpracovánipředmětné reportáže,práce
s dokumenty, daty a veřejně pffstupnými informacemi i jejich ýsledné podání v rámci ťrnální
reportáŽe dle našeho názoru nesplňovaly standardní požadavky navyváženou' objektivní a nezávislou
žurnalistiku. Z výsledku i ze samotného přístupu autora repoftáže - pana Marka pak bylo zjevné, že
není smyslemreportáŽe problematiku vodního zdtoje objektivně, nepředpojatě a kriticky posoudit,
naopak smyslem bylo pouze vykreslit naši společnost jako agresivního developera bezdůvodně
ohrožujícího cenný vodní zdroj, jenž ostatní,v reportáži citovaní, aktéři ,,statečně brání". Současná
aktivistická koalice na pražském magistrátu pravděpodobně konvenuje autorovi vice ttežnovinářská
povinnost fakta a twzení nezávisle, kriticky a objektivně ověřit.

Autor reportáže rezignova| mj. i na zjištění a ověření základnich skuteěností např':

(i) otázla4 proč vodní zdroj pro až 600 000 obyvatel a existující déle než dvacet pět let není
dosud jakkoliv chráněn formou vyhlášených ochranných pásem vodního zdroje,



CWI Smíchov s.r.o.

(iD otázku, zda akdy byl údajný zdroj skutečně vyrržit pro čerpání pitné vody, případně kdy
byly provedeny ěerpací zkoušky dokládající vy.ržitelnost zdroje jako zdroje pitné vody,

(iii) proě nebyla ochrana vodního zdroje vyřešena již v roce 1995, kdy byly předmětné pozemky
převedeny z majetku Dopravního podniku soukromé akciové spoleěností'

(iv) skutečnost' že přestože je dle vyjádření všech oslovených hydrogeologů zdroj napájen
prusakem říční vody zYltavy, což je ve zjevném rozporu s plány souěasných představitelů

Prahy a MČ Praha 5 na umožnění výstavby na smíchovském břehu a výsledné přímé
poškození zdroje,

(v) logickou otázLu, jakým způsobem je zajištěna ochrana zdroje na sousedních územích (délka
gravitaěního přivaděče přesahuje 1200 metru a nawhované ochranné pásmo zdroje se

rozkJádá na rozsáhlém ízemi mezi Strakonickou ulicí na Smíchově a stanicí metra

Radlická),

(vi) zjevný rozpor mezi proklamacemi představitelů Prahy a DPP a skuteěností, že ani jeden

znich dosud neučinil žádný krok směřující kochraně zdroje vcelém jímacím izemí,
naopak jsou v souěasné době v přímém sousedství našich pozemků realizovány rozsáhlé
stavební zátměry,u níchž nebyla ochrana zdtoje vůbec zohledněna a město rezignovalo i na

výměnu havarijní hloubkové kana|izace a sanaci kontaminovaného uzemi přímo v oblasti
vodního zdroje. Uvedené dokládá nerovný a diskriminující přístup města vůči naší

spoleěnosti, kdy otázka vodního zdroje je předkládána a řešena pouze vůči našemu záméru
a pozemkům, zatimco ve vztahu ke všem ostatním záměrum Praha na ochranu zdroje zce|a

rezignuje.

Po odvysílánircportážejsme zvaŽovali se proti jejímu obsahu a zejména účelovému vyznění
očerňujícímu naši společnost bránlt, avšak nakonec jsme se rozhodli soustředit se na vlastní aktivity a

nevést zbyteěné a komplikované spory s veřejnoprávním médiem.

S ohledem na skutečnost, že Česká televize předmětnou reportážínastolila dané téma vodního zdroje a
jeho ochrany jako otázku veřejného zájmu, očekávali jsme,že ve vztahu k tomuto tématu budou autoři

ianého poráďu postupovat v sóuladu s posláním České televize a pravídly stanovenými v Kodexu ČT.

Dne 12 ' prosince 20 1 9 j sme se obrátili mailem na pana Marka (původního autora reportáže), kreativďho
producenta pana Kubicu a na obecnou emailovou adresu CT s aktuálními informacemi ohledně vývoje
celé kauzy á s upozoměním, aby se otevřenému tématu Česká televize dále věnovala.

K tomuto kroky nás vedly zejména tři nové a pro věc samu (a pro chráněný veřejný zájem) zásadru

skuteěnosti:

(D přes proklamace představitelů města nebyl dosud ve věci zajištění ochrany vodního zdroje
iniciován jediný krok či úkon,

(ii) město spolu s DPP naopak v současnosti realizují rozsáhlou rekonstrukci Nádražní ulice na

Smíchově, přiěemž v rámci této rekonstrukce byla ochrana zdroje (nacházejiciho se i pod

tělesem ulice) zce\a ignorována a dokonce, v rozporu se stanoviskem odborných
hydrogeologů najatých DPP, není souěástí rekonstrukce ani výměna hloubkové havarijní
kanalizace,jež dlouhodobě kontaminuje přímo jímací izemi zdroje,

(iii) Praha připravila a předloŽila k veřejnému projednání celoměstsky ýznamnou změnu
Z2772|OO Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, která představovala
nové ucelené řešení dané oblasti, umožňující mj. výstavbu přímo na vltavském břehu' a

stÍánkaz z 4
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kteráotánl<unutné ochrany vodního zdroje zcela ignorovala' přiěemžprojednánitéto změny
bylo přerušeno až v reakci na naše námitky vztabujicí se k absenci vodního zdroje a jeho
ochrany.

Jelikož jsme na tento podnět neobdrželi žádnou reakci, znovu jsme se na ČT obrátili mai|y ze dne 14. a
23.ledna 2020. Dosud jsme však neobdrželi jakoukoliv odpověď ěi reakci.

Ve světle výše uvedeného i zásadních skutečností, které nastaly po odvysílání první reportáže jsme
přesvědčeni tom, žeje na místě, aby se Česká televize tématu vodního zdroje dáie věnovala a dostála
tak sým vlastním pravidlům dle Kodexu Čt. tr'táme na mysli zejménanásledující pravidla:

,,nabízet především lcritickou reflexi reality, musí jít do hloubky věcí, zjišťovat pravé příčiny jevů
a popsat rozsah nósledků. Publicisticke pořady také dávají ucelenější prostor aktérům událostí vyjádřit
argumenty, jimiž zdůvodňují své postoje " v souladu s článkem 5.3 Kodexu ČT'

,,Česká televize dbá na přesnost anestrannost spočívající především ve zjišťovóní aověřovóní
skutečnosti" v souladu s článkem 5.6 Kodexu ČT,

,,Česká televize je při získavání a zpracovávání informací plně podřízena imperativu zjistit a divákům
zprostředkovat pravdivý obraz skutečnosti av případech, kdy to pro nemožnost opatřit si všechny
informace není beze zbytku uskutečnitelné, postupovat s cílem pravdě se maximálně přibtížit. Zamtčení
důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto
imperativu. " v souladu s ělánkem 5.8 Kodexu ČT.

Žádáme Vás s odkazem na vše ýše uvedené o zvážení ce|é záležItosti a zjednáninápravy tak, aby bylo
toto téma Českou te|evizi zpracováno objektivně' nestranně a dostálo tak požadavku na kritickou reflexi
reality, podanou bez ohledu na názorové zakotveď či spřízněnost autora s někter"ými politickými
představiteli'

Jak už jsme opakovaně uvedli, jsme připraveni vpřípadě potřeby poskýnout autorum objektivď a
nezávislé dokumenty dokládající ýše uvedené skuteěnosti a dosavadní vývoj celé kauzy. Jsme
přesvěděeni o tom' že je zcelav souladu s posláním ČT zajistit objektivní anezávisléinformace ve věci
takvyrazného veřejného zájmu jako je možná existence vodního zdrojepro 600 000 obyvatel.

Zároveň se naše spoleěnost, narozdi| od ostatních aktéru dané kauzy, snaží o maximální transparentnost
a informovanost o jejím vyuoji a lrocích a stanoviscích jednotlivých stran. Zatímto úěelem jsme zÍídili
stránku https://www.udi-byty.czlcs CZlprojekt/oolyfunkcni-areal-smichov/vodni-zdroj, kde jsou
zpřístupněny relevantní dokumenty, včetně odborných posouzení, stanovisek státních i municipálních
orgánů i podání a stanoviska naší spoleěnosti.

Pro informaci v příloze předkládám přehled dosavadní komunikace s autorem reportážea autory pořadu
Nedej se plus spolu s našimi dopisy naMŽP ČR a senátní komisi Voda-sucho , jeŽ v kostce souěasnou
situaci shrnuje.

S pozdravem,

Ing. Radek Menšík, jednatel CWI Smíchov S'r.o.

Doporučeně

Přílohy dle textu
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Forwarded message
From: CRM WWW <crmwww@ceskatelevize.cz>
Date: Thu, Jan 23, 2020 at 4:23 PM
Subject: RE: Připomínka k pořadu: Nedej se!
To : <radek. stavel@medialist.cz>

Yážený pane Stavěli,

Váš e-mail s připomínkou k pořadu Nedej sel jsme obdrželi a předáváme jej tvůrcům pořadu k
dalšímu zpracováni.

Děkujeme zaYáš zájen o vysílání České televize'

S pozdravem

Patrik Bílý

Divácké centrum

Česká televize

Kavčí hory

140 70Praha4

T: +420 2 6113 6113

info@ceskatelevize. cz

www cz

From: Radek Stavěl <radek.stavel@mediď >

Sent: 14.01 .2020 11:07 :52



To : crmwww@.ceskatelevize. cz

Cc:

Subject: Připomínka k pořadu: Nedej se!

Připomínka k pořadu: Nedej se!

http://www.ceskatelevize.czlporady/1 0959 1 3 5 5O-nedej -se/napiste/

odesláno: 14.0I.2020 11 :07:5l

Jméno: Radek Stavěl

E-mail : radek. stavel@medialist. cz

Předmět: dopis k dílu Voda nadzlato ze I7.3.|9

Dobý den,

přeposílám vám část emailu zaslanou redaktorovi Nedej se před měsícem. Zatim jsem
nedostalžádnou odpověď. Prosím o prověření. Děkuji a přeposílám email - byť se sem celý
nevejde:

From: Radek Stavel

Date: Thu, Dec12,2019 at12:45PlV{

Subject: aktualizacek tématu vodního zdroje na Smíchově

To:

Cc:,

YáŽený pane redaktore, oslovuji vás jako mediální zástupce skupiny UDI Group, do které
patří i společnost CWI Smíchov, o nižjste točil počátkem roku reportáž do pořadu Nedej se.

Vzhledem k tomu, Že pořad o vodním zdroji na Smíchově, nad nímž vlastní pozemky CWI,
podle našeho názorunereflektovalněkterá klíěová fakta, která UDI k celému případu uvádí, a
zároveň se celý případ dále vyvíjí, chtěli bychom vám nabídnout aktualizaciitformaci a

podpořit tak pokračovrání v tématu, které je stále zcela otevřené. Zde jsou nejdůleŽitější body,



které chceme zl,rťrnit. V pořadu ze |7 .bŤezna t.r. jste mimo jiné uvedli: 1. Vyjádření primátora
Hřiba: - čekáme na ''vydeťtnování ochranných pásem vodního zdroje vodoprávním úřadem''-
čekáme na vyjádření DPP k podmínkám, 'Jak je třeba citlivě stavět... aby nebylpoškozen
vodní zdtoj". Realita: dosud je vodoprávní úřad nečinný a společnost

CWI uŽ podala několik stížností magistrátu a příslušným ministerstvům na nečinnost úřadů.
JednáJi se o tak strategický vodní zdroj pro Průany, proč úřady nekonají? Majetkoqý spor
mezi CWI a DPP o vlastnictví vodního díla přitom nemůŽe byt argumentem pro nečinnost,
samotná ochrana samotného vodního zdroje totiŽ není a ani nemůŽe být podmíněna
vlastnickýmj otéakami k vodnímu dílu.Stejně tak na citovaný požadavek nereagoval DPP,
alespoň nám to není známo. Naopak DPP se aktuálně ani nepřipojil k naší iniciativě, abychom
společně znovu vyzvali vodoprávní úřad ke stanovení ochranných pásem.2.v pořadu
zazně|o, že zdtoj vody není zásobován vodou zYltavy. Realita: Hydrogeologický pruzkum

Forwarded message
From: Divácké centrum CT <info@ceskatelevi ze.czž
Date: Thu, Dec 12,2019 at 12:51 PM
Subject: RE: aktualizacektématu vodního zdroje na Smíchově - automatická odpověď
To : <radek. stavel@gmail. com>

Vážená paní, váŽený pane,

tímto potvrzujeme, že jsme Vaši zprávu obdrželi v pořádku.

Veškeré divácké ohlasy jsou zpracovány v souladu s Pravidly komunikace s diváky České
televize, která jsou dostupná na webových stránkách.

odpovědi na nejčastější dotazy najdete také na internetových stránkách pod odkazem
Časté dotazv''.

Tato zpráva byla vytvořena automaticky, proto na ni prosím neodpovídejte.

S pozdravem

Divácké centrum
Česká televize
e-mail : info@ceskatelevize.cz
www: www.ceskatelevize.cz
tel: 2 6113 6113

Forwarded message
From: Radek Stavel <radek. stavel@gmail.com>
Date: Thu, Dec I2,20I9 at 12:45 PM
Subject: aktualizace k tématu vodního zdroje na Smíchově



To : <mart.m arek@gmul. com>
Cc: <petr.kubica@ceskat elevize.cz>, <info@ceskatelevize. cz>

Yžňený pane redaktore,

oslovuji vás jako mediální zástupce skupiny UDI Group, do které patří i společnost CWI
Smíchov, o níŽ jste toěil počátkem roku reportáždo pořadu Nedej se. Vzhledem k tomu, že
pořad o vodním zdroji na Smíchově, nad nímž vlastní pozemky CWI, podle našeho názoru
nereflektovalněkterá klíčová fakta, která UDI k celému případu uvádí, azátoveň se celý
případ dále vyvíjí, chtěli bychom vám nabídnout aktualizaci informací a podpořit tak
pokračování v tématu, které je stáIe zcela otevřené.

Zde jsou nejdůležitější body, které chceme zmínit. V pořadu ze 17.bÍezna t.r. jste mimo jiné
uvedli:

1. Vyjádření primátora Hřiba:

- čekáme na ''vydefinování ochranných pásem vodního zdroje vodoprávním úřadem''

- čekáme na vyjádření DPP k podmínkám, ''jak je třeba citlivě stavět..' aby nebyl poškozen
vodní zdroj".

Realita: dosud je vodoprávní úřad nečinný a společnost CWI už podala několik stížností
magistrátu a příslušným ministerstvům na nečinnost úřadů. JednáJi se o tak strategický vodní
zdroj pro Pražany,proč úřady nekonají? Majetkový spor mezi CWI a DPP o vlastnictví
vodního díla přitom nemůže být argumentem pro nečinnost, samotná ochrana samotného
vodního zďtoje totiž není a ani nemůžebytpodmíněna vlastnickými otázkami k vodnímu dílu.

Stejně tak na citovaný požadavek nereagoval DPP, alespoň nám to není známo. Naopak DPP
se aktuálně ani nepřipojil k naší iniciativě, abychom spoleěně znovu vyzvalri vodoprávní úřad
ke stanovení ochranných pásem.

2. V pořadu zaznělo, že zdroj vody není zásobován vodou z Yltavy

Realita: Hydrogeologický pruzkum zadaný CWI prokazal, že prusaky zYltavy se podílejí na
napájení tohoto zdroje.



3. Pořad lkázal gravitační přivaděč a technické centrum DPP, ale jejich technický stav CWI
nikterak nezpochybňovalo. To naopak upozorňovalo na zanedbaný stav samotného vodního
díla pod svým pozemkem, jehož vlastnictví si nárokuje DPP. Toto dílo není v pořadu vůbec
ukázátno, namísto toho vidíme tlustá potrubí v systému DPP, která však nemají s naším
vodním dílem nic společného.

4. K majetkovým otázkám: podle vašeho pořadu může být překážkou trojdohody (město,
DPP, CWI) nejasná vlastnická strukfura CWI.

Realita: To je nepravdivá informace: CWI městu prokáza|a jasnou vlastnickou stukturu -
společnost patří Ing. Radku Menšíkovi - pochybnosti o vlastnické struktuře byly pouze
mediálním konstruktem, ktery vzešelz Lidových novin.

5. Váš pořad se nezab;ýval nerovným přístupem města.

Realita: V daném tnenijsou udělovríny jiným subjektům, včetně uŽ i dvěma soukromým
developerum, qýjimky ze stavební lzávěry, a to přestože se nacházejí stejně jako projekt CWI
v okruhu navrhovaných ochranných pásem vodního zdroje. Město navicvevztahuk ostatním
stavebníkům rezignuje na zohlednění potřeb ochrany zdroje. K tomu se přidává případ
současné rekonstrukce Nádražní ulice, kterou realizuje město spolu s DPP, anižby v rámci
této rekonstrukce provedlo, dle odborných hydrogeologických posudků, nezbytné práce na
rnýměně havarijní kanalizace a sanaci kontaminované zeminy v jímacím prostoru zdroje.
Pokud dojde k vyhlášení ochranných pásem, bude nutné rekonstrukci znovu,,otevřít" a týo
práce skutečně provést. Domníváme se proto, Že proklamovaná potřeba ochrany zdroje je ve
skutečnosti aplikována pouze vůči našemu projektu.

Yážený pane redaktore,

toto je jen shmutí a aktualizace problémů' které považuj eme za hlavní. Tématika je, jak už vás kolega Josef Březina
upozorňoval, složitá, nicméně právě proto máme na webu složku se všemi dokumenty https://www.udi-
b}rty.czlcs_CZlprojekt/polyfunkcni-areal-smichov/vodni-zdroj. Věříme' Že po jejím prostudování
uznáte, že CWI jedná transparentně' a nejen to - ale Že se celá otázka ochrany vodního zdroje začala řešit až poté, co
na ni upozomila právě naše společnost. Do té doby všichni předchozí majitelé, včetně HMP, ačkoli o vodním díle
minimálně od kolaudace v r. 1995 věděli, nečinilí žádné kroky k ochraně vodního zdroje.

S pozdravem

Radek Stavěl





CWI Smíchov s.r.o.
se sídlem Archeologická 2256l I
155 00 Praha 5

IČ: 8841626
zapsžna do obch. rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 238597

Vážený pan

Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí čR
Vršovická 1442165

100 10 Praha 10

Y Praze, dne 20. května 2020

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'



CWI Smíchov s.r.o.

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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CWI Smíchov s.r.o.

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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CWI Smíchov s.r.o.
se sídlem Archeologická 22561 1

155 00 Praha 5
IČ: 03841626
zapsána do obch. rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 238597

Yážený pan

Ing. Jiří Burian, senátor a předseda Stálé komise VoDA-SUCHo
Senát české republiky

Valdštejnsk é náměsti 17 l 4

100 00 Praha I

Y Praze, dne 20. května 2020

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.



CWI Smíchov s.r.o.

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.
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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
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