
Příloha č. ] kusnesení Raúl HMP č' 368 ze dne l. 3. 202]

HlawÍvĚsroPRAHA
Rada hl,m. Prahy

Sp.zn.
S-MHMP 58826612020

,
ROZHODNUTI

Rada hlavního města Prahy, příslušná podle $ 68 odst. 4 zákona č. 13112000 Sb.' o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a podle $ 6 odst. 6 písm. e) ziíkona č' 183/2006 Sb.'
o územním plánovríní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila žádostspolečnosti CWI Smíchov' s. r' o., se sídlemArcheologická2256l1, Stodůlky,
155 00 Praha 5, IČo 03841'626, o povolení vyjimky ze zěkazu stavební činnosti, stanoveného

vyhláškou č,.33lI999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěÍe ve velkých rozvojových územích
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, pto záměr 

'Polyfunkční 
areál Smíchov",

na pozemcích parc. č. 659/1' 65912,6s9l3,660ll,66012166l,66211166212166213166214,664,
66813,66814,66815,669lt,66912,66913 a 66914 vše v k. ú. Smíchov, Praha 5, a na základě
tohoto posouzení rozhodla v souladu s $ 99 odst. 3 stavebního zákona,tak, že

výjimku nepovoluje.

0důvodnění:

Společnost CWI Smíchov' s. r. o., se sídlem Archeologická225611, Stodůlky' 155 00 Praha 5,

rČo o:s+t 626, (dále jen ,,Žadatel") podala Žádost o udělení vyjimky ze stavební uzávěry dle

$ 99 odst. 3 stavebníh o zákona. Žadatelje vlastníkem souboru pozemků parc. č,, 65gtL,659t2,
65913, 6601I, 66012, 661, 66211, 66212, 66213,66214, 664, 66813,66814, 66815, 66911, 66912,

66913 a 66914 vše v k ú. Smíchov, na kteých hodlá rcalízovat stavební zálměr spočívající
ve výstavbě Polyfunkčního centra Smíchov.

Jako podklad pro udělení vyjimky ze stavební uzávěry byla k žádostípřiloŽena objemová studie

snázvem ooPolyfunkční areál Smíchov" zpracovaná věervenci 2018 architektonickým
ateliérem Hlaváček & Partner, s. r. o.' Archeologická2256l1, 155 00 Praha 5, (dále jen

,,dokumentaceoo).

Dále byla k žádosti o udělení vyjimky ze stavební uzávéry přiložena:

_ Vnitřní sdělení odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy čj. MHMP I870390l20L7
ze dne29.11.2017.
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Vnitřní sdělení odboru strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy čj. MHMP
176604212017 ze dne 8. 11. 2017.

Vyjádření Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy čj. IPR 12835117 ze dne 22. Il.2017,
čj. IPR 7I3lI7 ze dne20. 11.2017, čj. IPR 06482118 ze dne 11.7.201.8' čj.IPR 8978/18

ze dne 6. 8. 2018.

Nesouhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování (odboru územního rozvoje
Magistrátu hl. m. Prahy) čj. MHMP 20835812020 ze dne 7.2.2020'

Hydrogeologické posouzení problematiky vodního zdroje pro technické účely
zabezpeěovacího technického centra v k.ú. Radlice v souvislosti s plrínovanou qýstavbou

areálu ,,Polyfunkční soubor Smíchov" ze dne 23.7.201,8 zpracované společností VODNÍ
ZDRoJE, a.s., IČo 45274428, Jindřicha Plachty 535116, 150 00'Praha 5 _ Smíchov,

Mgr.Ivo Čemý.

Hydrogeologické posouzení problematiky vodního zďtoje pfo technické účely
zabezpečovacího technického centra v k.ú. Radlice v souvislosti s plánovanou výstavbou
areálu ,,Polyfunkční soubor Smíchov"- pilotové založeni stavebních celků ze dne

10. 10. 2018 zpracované společností VoDNÍ ZDRoJE, a.s., IČo 45274428, Jindřicha
Plachty 535116' 150 00 Praha 5 - Smíchov, Mgr. Ivo Černý.

odpověď Magistrátu hl. m. Prahy na žádost o poskytnutí informace podle zékona
č.I06lI999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů, čj.
MHMP 31057412020 ze dne 24.2.2020.

Dopis Ing. Zďeny Javornické, pověřené Ťizenim Magistrátu hl. m. Prahy, čj. MHMP
19267412020 ze dne 20. 1.2020

Předmětem předložené dokumentace je návrh polyfunkčního areálu situovaného v jižní části

Smíchova v prostoru mezi ulicemi Strakonická a Nádražní. Polyfunkční arcáI bude tvořen třemi
objekty (A, B a C). Dva objekty (A a c) budou administrativní s kombinací obchodních prostor

vurovni 1. nadzemního podlaží, respektive 1. podzemního podlaží, přístupných převáňně

z ulice Nádražní nebo z vnitrobloku. Třetí objekt (B) bude polyfunkční s převažující funkcí
bydlení a dlouhodobého ubytovríní. Také u tohoto objektu se uvažuje s umístěním malých
komerčních jednotek v úrovni 1 podzemního podlaŽí s přístupem z ulice Nádražní. Parkovríní
bude řešeno téměř qýhradně v podzemních gaúžich.
Administrativní objekt A je situován v severní části areálu bude mít jedno podzemní a osm
nadzemních podlaží, přičemŽ poslední osmé podlaži bude ustoupené. Půdorysně se jedná

o uzavÍený blok s vnitřnímneuzavřenýmpatiem. v 1. PP budoupodzemní garáŽe,v 1. NP jsou

navrženy komerční plochy a zbývající nadzemní podlaží (2. _ 8.NP) budou určena pro
administrativu. CelkováhÍabápod|ažníplocha objektu A bude 27 I28 m2.

objekt B s převažující obytnou funkcí je situován mezi objekty A a C. Půdorys objektu bude

ve tvaru písmene ,,IJ" odvráceného od ulice NádraŽní. objekt B bude mít dvě podzemní pod|aží

a osm nadzemníchpodlaží,přičemŽ poslední osmé podlaŽí jenavrženo pouze na části půdorysu

obou ramen písmene U, směrem do ulice Strakonická. V podzemních podlažích budou
parkovací stání, na části půdorysu v 1' PP jsou navrženy také komerční plochy. Na části 1. NP
jenawženaplocha pro dětskou skupinu, ve zbytku 1. NP a dalších nadzemních podlažích budou
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byty. Celkem je v objektu B navrženo 303 bytů. Celková hrubá podlažú plocha objektu B bude

18 239 m2.

Administrativní objekt C je situován v jižní části území. Půdorys objektu má tvar
nepravidelného pětiúhelníku, jehož západní a jižni strana jsou rovnoběžné se západní,
respektive jiŽní hranicí areálu' objekt bude mít dvě podzemní a sedm nadzemních poďlaží,
přičemž poslední sedmé podlaží bude na severovýchodní a východní straně ustoupené. Ve 2'

a části 1. podzemního podlaží jsou navržena parkovací stání a technologické zánemí objektu,

načásti 1.PP budou také komerční plochy a administrativa, které budou přístupné zulice
Nádražní. Ye zbývajících nadzemíchpodlažích(2. _ 7. NP) bude administrativa. Celkováhrubá
podlažniplocha objektu C bude I22O9 m2.

Součástí zétméru je také doprarmí řešení arcá|u, které zahrnuje výstavbu dvou noých
komunikací na severu a jihu areálu, dopravní napojení jednotlivych objektů a parkovací strání

u nové komunikaco na severu areáliu. Zámér dále zahrnuje napojení jednotlivych objektů

na technickou infrastrukturu, terénní a sadové úpravy okolí objektů a úpraw výdechu větracího
objektu metra. Stávající objekty nazÍtměrem dotčených pozemcích budou odstraněny.

Pro úplnost podaní Žadate| v žádosti o udělení vyjirnky ze stavební uzávěry dále upozornil,
že záměrem dotčené pozemky se nacházejí v oblasti, kde se bude v případě, že bude vyhověno
současným návrhům Žadatele a společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,
(nebo tak učiní vodoprávní úřad v rámci své úřední pravomoci sám) na stanovení ochranných
pásem vodního zdroje ZTC3, nacházet ochranné vodní pásmo vodního zdroje II. stupně.

Žadate| dáIe zdtnazniI, že ke dni podání žádosti o udělení vyjimky ze stavební uzávěry nejsou

žádnáochrannápásmavyhlášenaanení ani jasné, zdavyhlášenabudou. Ve stejném ochranném
pásmu se nacházejí i projekty,tanéž výjimka ze stavební uzávěry udělena bylaa samo město

a Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, reaIizuje přímo v lokalitě rozsáhlé stavební
zéměry,jež existenci vodního zdroje ani potřeby jeho ochrany vůbec nereflektují' Žadatel
odpočátku projekčních prací s existencí zdroje a nutnosti jeho ochrany počitá, což dokládají
k žádosti přiloŽená posouzení záměru zpohledu zajištění ochrany stávajícího vodního zdroje
vypracované společností VODNÍ ZDROJE, &.S., podle kteých budou stávající
hydrogeologické poměry po rcalizaci pilot ovlivněny pouze minimálně.

Vhydrogeologických posouzeních problematiky vodního zdroje předložených Žadatelem,
které zptacovala společnost VODNÍ ZDROJE, a. s., jmenovitě Ing. Ivo Černý osoba

s odbornou způsobilostí dle $ 9 odst. I zékona č,. 25412001 Sb, zákon o vodách a změně

některych zrákonů (vodní zákon), je uvedeno, že stavební celky budou zaIoženy v nesaturované

zóně nadložního izolá./rotu zvodnělých písčitých štěrků, což vylučuje redukci jejich mocnosti,
snížení statických zásob podzemní vody nebo omezení prutočnosti kolektoru. Hloubka za\ožení
je v celé ploše situována nad urovní ustálené hladiny podzemní vody, která je zde navíc
pod stropním izoléiorem, kteý nebude pÍi zakládaní plošných zžkIadů porušen, napjatá.

Veškeré inženýrské sítě budou vedeny nad základovou spárou navrhovaných objektů,
pod stropem podzemních podlaží. Plošné zaklady budou za|oženy na vrtaných
železobetonových pilotách o průměru I,2m vetknutych do skalního podloží, přičemŽ není
vzhledem k pouŽité technologii předpoklad jejich negativního vlivu na jakost vody
v hydrogeologickém kolektoru. Stávající hydrogeologické poměry budou ovlivněny pouze

minimálně vlivem pilot, které budou v prulinovém štěrkovém kolektoru fungovat jako izolátor,
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kteý neumožní transport a akumulaci podzemní vody jako původní neovlivněná
hydrogeologická struktura. Z hlediska celé lokality dojde pÍi realizaci pilotového založení
k redukci stávajícího průtočného materiálu pod nawhovanými objekty maximálně o 3,6 oÁ, coŽ
znamenáprakticky nuloý vliv najímací schopnost vrtu gravitačního přivaděče. Větší negativní
vliv může mít přirozená kolmatace výstroje a obsypu jímacích vrtů, proto doporučují při
rekonstrukci zfiaví vrt:ů zvážitjejich úpraw tak, aby byla zachována možnost regenerace vrtů
při poklesu jejich vydatnosti vlivem kolmatace.
V hydrogeologickém posudku je dále uvedeno, že ocbrawá pásma jímacích vrtů byla sice
několikrát navržena, nikdy však nedošlo k jejich lyhlášení, ato z důvodu, že se jedná o využití
podzemní vody pro technické účely zabezpečovacího technického centra v k.ú. Radlice
a nejedná se o zásobování pitnou vodou. Při případné změně kvalifikace zdroje na zdroj pitné
vody by dle zákonných podmínek bylo potřebné stanovit a vyhlásit ochranné pásmo 1. stupně,

pro tento zdroj pitné vody. Podle názoruzpracovatele hydrogeologického posudku by pro účely
fyzické ochrany jímacích objektů postačovalo ochranné pásmo 1. stupně vymezené jako
souvislé územi v bezprostředním okolí linie vrtů zapojených do systému jímání do vzdálenosti
6_7m od osy jímacích objektů. Takto vymezené ochranné pásmo by zasahovalo pouze
pozemky parc. č. 66914 a 66813 v k.ú. Smíchov, a budoucí komplex staveb by byl umístěn vně
tohoto ochranného pásma. ochranné pásmo 2. stupně není stanoveno, a to z důvodu
hominového prostředí a stávajíci zástavby, která se nachání v uvaŽovaném ochranném pásmu

z, stupně a která zahrnuje frekventované pozemní komunikace a areály související
s provozováním lehkého prumyslu, což znartená nemožnost zajištění funkčního ochranného
pásma 2. stupně. Absencí ochranného pásma 2. stupně nebude nijak omezeno stávající
využivání vodního díla dle platného vodohospodářského povolení. Ke zlepšení situace je
navtžena rekonstrukce zhIaví jímacích vrtů tak, aby nedochazelo ke vsaku povrchoých
a srážkových vod do šachet a podél výstroje vrtů.
Plánovanou výstavbou můŽe podle hydrogeologickych posudků paradoxně dojít ke zlepšení
stávajících podmínek ochrany vodního zdroje, kdy dojde vzhledem k překrytí části zájmového
území základovou deskou k eliminaci vsaku případných kontaminovaných povrchových vod
do kvartérního kolektoru.

K žádosti přiložená vnitřní sdělení odborů Magistrátu hl. m. Prahy (odboru územního rozvoje
a odboru strategických investic) a vyjádření Institutu plránovaní a rozvoje hl. m. Prahy k výjimce
ze stavebni uzávěry se vztahují kjinému záttěru než, kteý je nyní předmětem povolení
vyjimky ze stavební uzávéry. Jedná se o záměr ,,Revítalizace Nádražní ulice a přilehlých
prostor". Tento zžměr sice zahrnuje také pozemky dotčené zánnětem, řešení zástavby
navrhované na těchto pozemcích je dle textu přiložených vyjádření odlišné. od vydání těchto
dokumentů navíc uplynula doba delší neŽ rok a některé byly vydany před datem zpraeování
předložené dokumentace' Proto byla v rámci projednání Žádosti o udělení vyjimky ze stavební
uzávéry zajištěnanová aktuální vyjádření k možnosti povolení vyjimky ze stavební uzávěry pro
navrhovaný zěnn& ýstavby polyfunkěního areálu.

Přiložené nesouhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování (odboru územního
rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy) bylo vydáno z toho důvodu, že se předmétný záměr nacházi
v uzemí, kde je vyhlášena stavební uzávěrapro velké rozvojové izemi Smíchov jih. K žádosti
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o vydání závazného stanoviska však nebylo doloŽeno rozhodnutí o povolení qýjimky
ze stavební uzávěry, a proto byl záměr posouzen jako nepřípustď. Z hlediska posouzení
souladu předmětného záměru s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktuďizací č. 1 _ 3
a souladu se Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy ve znění Aktualizací I _ 4 bylo
konstatováno, že zámér je v souladu s oběma uvedenými dokumenty. Z hlediska posouzení
souladu s platn;ým Územním plrínem sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších zrÍěn,
bylo konstatoviáno' že záměrje z hlediska způsobu využiti ploch přípustn1i, splňuje kód míry
využití plochy a odpovídá charakteristické výškové hladině. Úrad územního plrínování však
záměr posuzoval podle jiné dokumentace, a to podle dokumentace pro vydrání rozhodnutí
o umístění stavby zřijna2Dll zpracované Hlaváček & Partner, s. r. o.

Další k žádosti přiložené podklady nemají naÍízenío výjimce ze stavební uzávěry vliv.

Záměrem dotčené pozemky se nachrízejí ve stavební uzávěře pro velké rozvojové uzemi
Smíchov jih, která byla ustanovena nařizením č. 22l20O2 Sb. hl. m. Prahy, kteým se mění
vyhláška č. 33lI999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěÍe ve velkých rozvojových územích
hl. m. Prahy, ve mění pozdějších předpisů. Podle č1. 1 vyhlášky č:.33lI999 Sb. hl. m. Prahy se
stavební uzávéta ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy vyhlašuje do doby
schválení podrobnější územně plánovací dokumentace nebo poÍízení aprojednání uzemně
plánovacího podkladu, pro celý rozsah velkého rozvojového uzemí nebo jeho ucelenou část,
vymezenou pořizovatelem schváleného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Praha.

Dle $ 99 odst. 3 stavebního zákona může nažádostpovolit výjimku zomezenínebo zákaztt
stavební činnosti příslušná rada, jestliže povolení vyjimky neohroŽuje sledovaný účel.

Vrámci projednaní žádosti o udělení ryjimky ze stavební lzávěry se kmožnosti povolení
vyjirnky ze stavební uzávěry pro předmětý záměr vyjádřil odborúzemního rozvoje Magistrátu
hl. m. Prahy, odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy, odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m.
Prahy a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

odbor územního rozloje Magistrátu hl. m. Prahy ve vyjádření k Žádosti o udělení vyjimky
ze stavební uzávěry konstatoval, Že posuzovaný zfurĚt je podle platného Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy, včetně platných změn (dále jen ,,platný územníplán,') možný.
Zároveň, však upozomil, že pro územní Íízení bude nezbytné prokázat splnění minimá1ního
koeficientu zeleně a splnění podmínek vyškové regulace pro oblast se zákazem vyškovych
staveb.

odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy dále uvedl, že navthovaná qýstavba
polyfunkčního areálu přináší do území zcela noý typ struktury, která svým objemem
a způsobem využití odpovídá stávajícímu platnému územnímu planu. Předpokládaný
budoucího rozvoj a uspořádání územi lze odvodit zpoŤizované územně plánovací
dokumentace, která je v souěasné době pro záměrem dotčené území pořizována. Jedná se
o změnu platného územního plánu č. Z2772100 a noqi tnemní plan hl. m. Prahy, tzv.
Metropolitní plán, ktery by měl nahradit stávající platď plan. obě připravované uzemné
plánovací dokumentace předpok|adajív dotčeném územízástavbu obdobného charakteru, jako
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je navrhovaný záměr. Z hlediska předpokládaného budoucího rozvoje je možné navrhovaný
zámět akceptovat.

Ve věci ochrany vodního díla, které se nacbě"zi pod záměrem dotčenými pozemky, odbor
územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy informoval, že stávajicí ani připravovaná izemně
plánovací dokumentace neposkytuje nástroje, jak toto vodní dílo ochránit. Případné povolení
výjimky ze stavební uzávěry ještě neznamená, že bude možné posuzovaný záměr rcalízovat.
Soulad předloženóho zátměru s dalšími právními předpisy upravujícími způsob využití
a uspořádáníizemí bude posuzoviín v rámci územního řízení.
Vzhledem k uvedenému a s přihlédnutím k charakteru, rozsahu a účelu navrhovaného záměru
anazákladě dostupných informací o moŽném budoucím řešené prostoru velkého rozvojového
uzemí Smíchov jih nemá odbor územního rozvoje Magistrátu hl. q. Prahy připomínky a
s povolením ryjimkv z předmětné stavební uzávéry pro zámér vystavby polyfunkčního areálu
na předmětn1ich pozemcích souhlasí.

odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy ve vyjádření k qýjimce ze stavební uzávěry uvedl'
Že v době zpracovánístanoviska čj. oSV03/899lI7 (MHMP 1766042lŽ017) zedne 8. 11.2OI7
mu nebyla máma zásadní informace o existenci vodního díla (Gravitačního přivaděče ZTC3
vč. jímacích vrtů) umístěného na předmětných pozemcích'
K předloženému záměru Polyfunkčního areálu Smíchov nemá odbor investiční Magistrátu hl.
m' Prahy z hlediska sých investičních staveb námitky, ve věci stavební uzávěry pro velké
rozvojové uzemí Smíchov jih je plně kompetentní zptacovatel územního plánu hl. m. Prahy
Institut plránovaní arczxoje hl. m. Prahy.
S ohledem na novou skutečnost _ existenci vodního díla (Gravitačního přivaděče ZTC3)
pod pozemky dotěenými předmětn;ým zětměrem, doporuěují zohlednit vyjádření odboru
bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy čj. MHMP 963944/2020 ze dne 18.6.2020 (edná se

o kritickou infrastrukturu _ záIožní vodní zdroj pro nouzové zásobováni obyvatel), odborné
vyjádření zna|ce k vodnímu zdroji Smíchov _ Radlice pro ZTC3, k návrhu ochranného pásma
vodního zdroje vyhotoveného společností Ekosystem a Kpasportizact vodního zďroje
Vypracované dne 13. 11.2017 autorizovaným znalcem voboru vodohospodářských staveb
a městského inženýrství Ing. Martinem Jakoubkem a vyjádření Institutu plánování a rozvoje hl.
m. Prahy (zptacovatele územního plánu z hlediska povolení výjimky ze stavební uzávěry pto
velké rozvojové uzemí) čj. IPR 06482118 ze dne IL7.20I9, ktery sudělením vyjimky
ze stavební uzávěry do doby projednání Ťízetí, která mají na rozhodnutí zásadní vliv,
nesouhlasí. Zároveň' doporučují vyčkat s projednávríním povolení qýjimky ze stavební uzávěry
do doby vyjasnění následujících skutečností:
- Návrhu podmínek aomezení pro ochranné pásmo I. a2. stupně vodního zdroje limitujících

umístění staveb v těchto pásmech.

- Projednání a schválení změny územního plánu č,. Z2772100 Zastupitelstvem hl. m. Prahy
a jejím vydaní opatřením obecné povahy.

odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy ve stanovisku k moŽnosti povolení vyjirnky
ze stavební uzávěry pro Polyfunkční arcál Smíchov (čj. MHMP 86394412020 ze dne
18. 6.2020) uvedl, Že podle $ 15 odst. 5 zákona ě. 23912000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některych zákottl (dále jen ,,zákono IZS"), je dotčeným správním orgánem
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z hlediska ochrany obyvatelstva a že mu byla předložena dokumentace pro uzemní Íízení

ve věci předmětného záměru. Na zríkladě posouzení této dokumentace bylo lydáno závazné

nesouhlasné stanovisko se zamýšleným záměrem (čj. MHMP 2380512019 ze dne 4 .I.2019),

které bylo po odvolání stavebníka potvrzeno rozhodnutím ústředního správního orgánu

Ministerstva vnitra ČR 1rozhodnutí čj' MV-61864-2/PO-OKR-20I9 ze dne 2.5.2019).

Důvodem nesouhlasu byla existence vodohospodařského díla - jímacích vrtů a gravitačního

přivaděče ochranného systému metra, tedy stavby civilní ochrany dle $ 7 odst. 2 písm. i) zakona

o IZS, která se nachéni bezprostředně vmístě stavby a vjeho připravovaných ochranných

pásmech. Tato stavbacivilní ochrany je evidovánapodle $ 10 odst.5 písm. i)zákona o IZS

Hasičským zácltanrtým sborem hl. m. Prahy a podle $ 15 odst. 2 písm. g) téhož zákona

i Magistrátem hl. m. Prahy. Jedná se o funkční vodohospodářské dí]o ve veřejném zájmu

s mimořádnýmýznamem' v dnešních podmínkách jen stěží realizovatelné. Přesto u něj nebyla

místně příslušným vodoprávním uřadem stanovena ochranná pásma. A to jak ochranná pásma

zďtoje, tak i ochranná pásma vodního díla. Povolení výjimky ze stavební vzávéry a umožnění

qýstavby v dotčeném uzemi před vyhlášením ochranných pásem I. a II. stupně předmětného

vodního zďroje a vodního díla, může vést ke změnám ve vydatnosti vodního zdroje, změnám

v proudění podzemní vody, vzniku nepropustných bariér, včetně kontaminace vodního zdroje

a následně degradaci vodohospodářského díla. odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy se

domnívá' Že napřed musí být zajištěna ochrana vodního zdroje a vodního díla vyhlášením jeho

ochranných pásem I. a II. stupně. Jedině tak bude možnérealizovatbudoucí qýstavbu azajisttt,

aby nedošlo k poškození vodohospodářského díla' zejména k poškození nadložního izolátoru

a vlastní zvodně. Existence ochranných pásem tak bude zákonrtým, bezpečnostním, ale

i logickým limitem využitelnostiilzemí,kteý bude následně zohledňován ve všech řízeních dle

stavebního zžkona. Zýše uvedených důvodů odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy

s povolením vyjimkv ze stavební uzávéry nesouhlasí.

Institut planovaní a rozvoje hl. m. Prahy ve vyjádření k qýjimce ze stavební uzávěry pro

předmětný zámér uvedl, ženapozemcíchparc. č' 66914,66813'664,4990ll vk.ú. Smíchov,

se nachází stavba vodního díla _ vodní zdroj a gravitační přivaděč pro technické centrum ZTC3

Radlice pražského metra. Podzemní stavba tohoto vodního zdroje tvoří soustava štěrkových

jímacích stěn z předvrtávaných pilot, jímacích vrtů, přístupové šachty, propojovacích štol

ačetpaci šachty. Z hlediska ochrarry zvláštních zájmi lze stavbu využívatjako náhradní zdtoj

voďy aŽpro cca 600 tis. obyvatel. Je nutné zabezpeěitochranu tohoto vodního zdroje a budoucí

výstavbu přizpůsobit tak, aby nedošlo k poškození stavby vodního zdroje, tak zejména

k poškozeninad|ožniho izolátoru a vlastní zvodně.

Institut plánovaní a rozvoje hl. m. Prahy dále uvedl, že s udělením výjimky ze stavební uzávéry

Ize zurbarlistického hlediska souhlasit s podmínkou, že bude stanoveno ochranné pásmo

vodního zdroje a omezující ochranná opatření v ochranném pásmu vodního zdroje před

zahájením územního Íízeni a pokud budou splněny podmínky ve vyjádření čj. IPR 713113

(vyjádření Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy k architektonické studii stavby

Polyfunkčníareá|Smíchov zedne20.II.20t7),vekterémjestanoveno,žemaximálníhrubá
podIažní plocha zátměru HPP : 57 385 rtÝ, že počet nadzemních podlaží záměru nebude více

než osm, Že do dokumentace bude doplněna informace o parkovacích kapacitách zéměra,

že nové stromy nebudou umisťovány mimo dva plánované ýsadbové pásy v ulici Nádražní'

které jsou navtženy v souvislosti s rozšířením ulice a přeloŽkou tramvajové tratě, že stavbou
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Vyvolané přeložky inženýrských sítí v ulici NádraŽní nebudou umisťovrány v místě
plánovaných výsadbovych pásů, že v záměrem dotčeném úseku ulice Strakonická bude
zachována stávající šířka chodníku (cca 3,5 m) a že před zahájenim územního řízení bude
uzavřena dohoda o převodu části pozemků určených pro rozšíření ulice Nádražní do vlastnictví
hlavního města.

Institut plánovrání a rozvoje hl. m. Prahy dále uvedl, že kžádosti přiložené hydrogeologické
posouzení vodního zdroje není, ani nenahrazuje stanovení ochranného pásma vodního zdtoje.
Institut plánovríní a rozvoje hl. m. Prahy s udělením vyjimkv ze stavební uzávěry souhlasí při
splnění qýše uvedené podmínky.

Rada hlavního města Prahy posoudila žádost o udělení vyjimkv zýše uvedené stavební
uzávéry a s ohledem na obsah qýše uvedených vyjádření orgánů veřejné správy došla k závéru,
že nelze vyloučit, že povolení výjimky ze stavební uzávěry neohrozí sledovaný účel stavební
uzávěry. Stavební uzávěra pro velké rozvojové území Smíchov jih byla Vymezena z důvodu
zachování stávajícího stavu území do doby, neŽ bude budoucí vyuiliti a uspořádríní tohoto

ýznamného transformačního uzemí stanoveno podrobnější územně plánovací dokumentací
nebo územně plánovacím podkladem. Předložený záměr navrhuje v tomto uzemi úplně novou
strukturu, která sice není v rozporu s platn;ým územním plánem, ale je takového charakteru
a rozsahu, že velmi qýznamně ovlivní budoucí využitíaprostorové uspořádáníúzemí. Možnou
budoucí koncepci rozvoje, využiti a uspořádiíní uzemí sice řeší v současné době pořizovaná
územně plánovací dokumentace, kterou jsou změna platného územního plánu č. Z2772100
a nový územní plrín hl. m. Prahy, tzv. Metropolitní plán. oba dokumenty se však mohou před
schválením a vydríním qýznamně změnít, a to i vzhledem k faktu, že se pod pozemky dotčenými
předmětnýmzámětemnachénívodní dílo - zdroj, kteý je evidovrín jako stavba civilní ochrany
a kteqý by v případě potřeby bylo možné využít jako nríhradtlí zdroj vody při nouzovém
zásobování vodou až pro cca 600 tis. obyvatel. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistít pro možné
nouzové využití tohoto vodního zdroje potřebnou ochÍanu, a to stanovením a vyhlášením jeho
ochranných pásem, které stanoví podmínky pro qýstavbu, a to i na zámétem dotčených
pozemcích. Žaana ochranná pásma však zatím vyhlášena nebyla, a ačkoliv ochrana vodního
zďroje nebyla původním účelem stavební uzávěry, poskytuje stávajícímu vodnímu zdroji
alespoň nějakou ochranu do doby, neŽ dojde kvyhlášení ochranných pásem tohoto vodního
zdroje. Podle předložené žádosti počítá s vyhlášením ochranných pásem také Žaďatel.
Vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje a omezujicích ochranných opatření v ochranném
pásmu vodního zdroje před zahájením územního Ťizeníje také jednou z podmínek souhlasu
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Také odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy
doporučuje vyčkat s projednáváním povolení qýjimky ze stavební uzávěry do doby vyjasnění
podmínek a omezení pro ochranné pásmo vodního zdroje. odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m.
Prahy, kteý je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva, pak z důvodu neexistence
ochranných pásem vodního zdroje vydal k předmětnému zámětu pro inemní řizení závazné
nesouhlasné stanovisko dotčeného orgánu, jehož obsah je pro stavební ttřad závazný, a proto
by i v případě, že by byla qýjimka ze stavební :uzávéry povolena, nebylo možnó předmětný
záměr do doby vyhlášení ochranných pásem umístit či povolit. odbor bezpečnosti Magistrátu
hl. m. Prahy nesouhlasí ani s povolením \.'ýjimky ze stavební uzávěry před vyhlášením
ochranných pásem I. a II. stupně.
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Na výjimku ze stavebni uzávěry neexistuje právní narok, ustanovení $ 99 odst. 3 stavebního

zékonaRadě hl. m. Prahy umožňuje, nikoli naÍizuje qijimku ze stavební uzávěry povolit. Rada

hl. m. Prahy proto po zvétžení všech výše uvedených skutečností rozhodla, Že s ohledem

na dosud nevyřešené skuteěnostitýkaJíci se ochranných pásem vodního zdroje, které se mohou

promítnou také do celkové koncepce budoucího využití a uspořádáni tzemí, nelze v současné

době vyloučit, že navrhovaný zámér neohrozí sledovaný účel stavební uzávěry. Za íčelem

stabilizace území a odstranění qýchodní části velkého rozvojového uzemí Smíchov jih,

respektive stavební uzávěry na této části území, je jíž od roku 2012 poÍizována zlnéna

územního planu č.Z2772100 (pořízení změny územního plánu é. Z2772100 bylo schváleno

usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 18/10 zedne 21.6.2012 _ knávrhu na pořízení

celoměstsky ýznamných změn IV. Územního planu sídelního útvarg hl. m. Prahy, zadání

změny Z2772100 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 3Il25 ze dne

tg. g. 2Ot3). S ohledem na charakter, rozsah a umístění navrhovaného polyfunkčního areálu,

ktery v dotčeném tnemívytvráří zcelanovou strukturu, je z hlediskabudoucího rozvoje, využití

a uspořádaní uzemí nezbytné vyčkat na schválení změny územního plánu Z2772100, neboť

budoucí koncepce využttí a uspořádání uzemí se do té doby ještě může zménit. Po schválení

návrhu změny a jejím vydríní bude stavebníuzávétanazámétem dotčeném'Území zrušena.

Vzhledem k výše uvedenému proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí

uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se podle ust. $ 99 odst. 3 stavebního zékonanelze odvolat.

MUDr. ZdeněkHřib v. r.
primátor hl. m. Prahy

Za sptávnost vyhotovení :

Ing. Michal Polko

|.,.-ilr\ P1---

Rozdělovník:
I. účastníkům řízení. doporučeně' t'z' osobám do vl' rukou

1. CWI Smíchov' s.r.o.' Archeo1ogická2256l1, 15500 Praha 5

II. na vědomí
2. MHMP UZR - odd. informacíoúzemí
3. MHMP STR - Ju
4. IPR Praha - evidence rozhodnutí
5. MHMP ovo - odd. volených orgánů
6. MHMP BEZ
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