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SKRYTÝ REZERVOÁR.

Foto UDI group

Na pozemku ﬁrmy CWI Smíchov
mezi ulicemi Strakonická
a Nádražní jsou jímací vrty.
V podzemí se tam nachází část
vodního díla, které odvádí vodu
ze zdroje do rezervoáru.

Developer a DPP hájí
vodní zdroj na Smíchově
Daniel NOVÁK
Pražský dopravní podnik
a společnost CWI Smíchov
z developerské skupiny UDI
Group společně vyzvaly
vodoprávní úřad, aby v Praze 5 nedaleko smíchovského
nádraží vyhlásil ochranné
pásmo vodního zdroje. Ten
může podle dostupných informací sloužit v nouzových
situacích až pro 600 tisíc
lidí. Historicky to měl být
zdroj vody při jaderném
útoku. Spory kolem vodního
díla zkolaudovaného v roce

600

tisíc lidí může
zásobit vodní zdroj
u smíchovského
nádraží.
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1995 nyní paralyzují záměr
na výstavbu tří budov, kterou developer chystá. V lokalitě je totiž vyhlášená
stavební uzávěra.
Na pozemku firmy CWI
Smíchov mezi ulicemi Strakonická a Nádražní jsou jímací vrty. V podzemí se tam
nachází část vodního díla,
které odvádí vodu ze zdroje
do rezervoáru podzemním
tunelem dlouhým přes jeden
kilometr. Dopravní podnik
v současnosti využívá vodu
pro technické účely.
„Jak dopravní podnik, tak
i společnost CWI Smíchov
v minulosti každý za sebe
podaly na příslušný úřad
magistrátu žádost o vyhlášení ochranného pásma
vodního zdroje na Smíchově.
Dosud se tak nestalo,“ uvedl
mluvčí dopravního podniku
Daniel Šabík.
„Proto dopravní podnik
a společnost CWI Smíchov
podaly společné prohlášení
o tom, že naše žádosti o vyhlášení ochranného pásma
vodního zdroje na Smíchově
nejsou v rozporu,“ dodal.

Dopravní podnik a developer ale zároveň vedou
spor o to, komu vodní dílo
blízko Nádražní ulice patří.
Podepsané prohlášení obou
stran vlastnictví neřeší. Pro
příslušný úřad to ovšem
nemá být překážka pro vyhlášení ochranného pásma.

Případ má ještě další
rovinu. Zatímco investoři
na některých okolních
pozemcích získali výjimku
ze stavební uzávěry, tak
firma CWI Smíchov zatím se
stejnou žádostí nepochodila.
Developer tvrdí, že úředníci postupují selektivně.

Dopravní podnik a developer ale zároveň
vedou spor o to, komu vodní dílo blízko
Nádražní ulice patří.
„Podpisem společného
prohlášení o vyhlášení
ochranných pásem je odbourána poslední podmínka vodoprávního úřadu pro vyhlášení pásma. Obě společnosti
se také dohodly na čerpacích
zkouškách, které by měly
prověřit vydatnost a kvalitu
vodního zdroje,“ řekla mediální zástupkyně UDI Group
Marcela Fialková. Náklady
na čerpací zkoušky zaplatí
developer, který s ochranou
vodního zdroje v projektu
počítá.

Kvůli průtahům na úřadech
chystá stavebník žalobu
na Prahu a ministerstvo
pro místní rozvoj. Požaduje
45 milionů korun za ušlý
zisk a osmiprocentní úrok
z 200 milionů, což je cena
externích zdrojů na nákup
pozemku.
„Nečinnost města, které
dlouhodobě neřeší vyhlášení ochranného pásma
vodního zdroje a odstranění stavební uzávěry, nám
způsobuje škody, které každým dnem narůstají. Za tři

roky nečinnosti již dosáhly
45 milionů korun. Proto
nám nezbylo nic jiného než
se obrátit na soud a podat
žalobu o náhradu škody,“
uvedl majitel UDI Group
Radek Menšík.
Nyní běží půlroční lhůta
pro možné mimosoudní
vypořádání nároku. „My
tyto nároky jednoznačně odmítáme,“ reagoval zástupce
ředitele magistrátu pro sekci
rozhodování o území Tomáš
Veselý.
Developer plánuje na pozemku výstavbu tří objektů –
dvou kancelářských budov
a jednoho domu, kde budou
převážně byty. Celkem UDI
Group pracuje na patnácti
developerských projektech
v pěti evropských zemích.
V následujících pěti letech
očekává společnost výnosy
37 miliard korun. V některých projektech UDI Group je
finančním investorem rovněž
bývalý šéf energetické skupiny ČEZ Martin Roman. Podle
developera však Roman
ve smíchovském projektu
podíl nemá.
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