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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 7.9.2020 v budově Zámečku, č.p. 29, Řevnice 

 
 
Přítomní zastupitelé: Bc. Cvanciger Miroslav, Ing. arch. Čermáková Alice, Ing. Černý Pavel, MUDr. Dercová 
Jaroslava, Ing. Hartmann Petr, Chroust Jan, Kovářová Iveta, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Lojda Jan 
Ph.D,Ing. Řezáč Roman, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. arch. Tlustý Josef  
Omluvení zastupitelé:  Hrubý Vratislav, Ing. Šupáčková Kateřina 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  7.9.2020            v  19 : 06 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  7.9.2020            ve   23 : 10 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo cca 60 občanů. 
  
Návrh programu zasedání: 
 

1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Zpráva o činnosti rady města 
5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
6) Zpráva o činnosti finančního výboru 
7) Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 
8) Přijetí dotace MPSV pro zaměstnance v sociálních službách 
9) Dotace spolku Rockovrat v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce 

v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ 
10) Dodatek ke zřizovací listině MŠ  
11) Rozpočtové opatření č. 3/2020 – návrh 
12) Návrh na volbu přísedící Okresního soudu Praha – západ 
13) Diskuse 
14) Vyhlášení místního referenda 
15) Pravidla pro jednání s investory 
16) Různé 
17) Závěr 

 
Průběh zasedání zastupitelstva 
 

 K bodu 1  
Zahájení 
Zasedání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19: 06 hodin. Přítomné 
zastupitele a návštěvníky zasedání upozornil na povinnost zakrytí nosu a úst rouškou po celou dobu zasedání 
zastupitelstva. Konstatoval, že jednání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a ve smyslu zákona o obcích a 
je usnášení schopné, neboť při zahájení zasedání je přítomno 12 zastupitelů. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.  
 
Starosta informoval přítomné, že z jednání bude pořízen zvukový a obrazový záznam, který bude následně celý 
uveřejněn na webových stránkách města, a proto diskuze bude zapsána pouze rámcově. Starosta požádal 
diskutující, aby v případě diskusního příspěvku předstupovali k diskusnímu místu vybavenému mikrofonem 
 
Zastupitel Ing. Kozák v úvodu přítomné zastupitele a návštěvníky zasedání poučil o nezbytnosti dodržování 
epidemiologických opatření v souvislosti s šířením nákazy koronavirem Covid-19.  
 

 K bodu 2 
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města byla starostou určena Petra Karešová. 
Námitka proti určení zapisovatele vznesena nebyla. 
 
Starosta určil ověřovateli zápisu Bc.Miroslava Cvancigera a Ing. Pavla Černého a návrhovou komisi ve složení 
Ing. arch. Alice Čermáková a Ing. Jan Lojda Ph.D. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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 K bodu 3 
Schválení programu  
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 
informací zveřejněnou na úřední desce. Vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění nebo na vypuštění bodů 
z programu zasedání zastupitelstva. Další návrhy nebyly vzneseny.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu programu zasedání v tomto znění: 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 13 o 17 bodech 
v navrženém znění: 

1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Zpráva o činnosti rady města 
5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
6) Zpráva o činnosti finančního výboru 
7) Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 
8) Přijetí dotace MPSV pro zaměstnance v sociálních službách 
9) Dotace spolku Rockovrat v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce 

v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ 
10) Dodatek ke zřizovací listině MŠ  
11) Rozpočtové opatření č. 3/2020 – návrh 
12) Návrh na volbu přísedící Okresního soudu Praha – západ 
13) Diskuse 
14) Vyhlášení místního referenda 
15) Pravidla pro jednání s investory 
16) Různé 
17) Závěr 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/13/2020 bylo schváleno. 
  

 K bodu 4 
Zpráva o činnosti rady města  
Rada města Řevnice se v období 11.6.2020 – 12.8.2020  sešla 6 x a projednala body, které jsou obsaženy v 
zápisech č. 78 – č. 83. Souhrnná zpráva je součástí podkladového materiálu k bodu č. 4.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
p.Kvasnička – dotaz na zadání protipovodňového opatření na břehu Berounky, řešení u prameniště, způsob 
řešení (např. mobilní zábrany) kolem pole atd?  
Reakce –  starosta Ing. Smrčka – Prameniště by mělo být součástí rozlivové zóny, počítá se i s možností 
mobilních zábran. Vše je o jednání s povodím, které chce generovat  situaci na celé Berounce. Realizace 
možných opatření závisí na projektantovi a dotačních možnostech.  
Ing. Černý – dotaz na součinnost s obcí Lety? Starosta Ing. Smrčka – Lety se vyjadřovaly na svém území a jsou 
také účastníky. Vše bude posuzovat vodoprávní úřad.  
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 11.6.2020 – 
12.8.2020“ 
 
19.12 – příchod MUDr. Dercová – přítomno 13 zastupitelů  
 

 K bodu 5 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Starosta požádal předsedu výboru Ing. Černého o přednesení zprávy o činnosti kontrolního výboru. 
Schůzka kontrolního výboru se uskutečnila dne 30.6.2020. Výbor pověřil Ing. Černého, aby vyžádal na městě 
dokumenty k provedení kontroly uplatňování sankcí při úpravách přednádražního prostoru, navrhl fyzickou 
kontrolu kvality lesní cesty Strážný vrch a kontrolu stavebních deníků při výstavbě vodovodu a kanalizace (hlavně 
na přítomnost stavebního dozoru). Dále se kontrolní výbor bude zabývat kontrolou plnění usnesení zastupitelstva 
za poslední dva roky. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
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„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru“ 
 

 K bodu 6:  
Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Starosta požádal předsedu výboru Ing. Hartmanna o přednesení zprávy. 
Schůzka finančního výboru proběhla dne 3.9.2020 prostřednictví e-mailové komunikace. Předmětem byl návrh 
rozpočtového opatření č.3/2020, které finanční výbor doporučil ke schválení zastupitelstvu města. 
  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
 „Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru“ 
 
 

 K bodu 7 
Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 
Od posledního zasedání zastupitelstva se formální schůzka výboru neuskutečnila. Členové si pouze vyměňovali 
informace a názory emailovou formou.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
Bez usnesení  
 

 K bodu 8 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MPSV státního rozpočtu na rok 2020 pro zaměstnance v sociálních 
službách 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace z kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních 
věcí státního rozpočtu na rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách 
v souvislosti s epidemií COVID_19. Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 147.148,- Kč a je určena na 
úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy je zaměstnanec 
vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami 
při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy 
COVID_19, případně za mimořádné pracovní nasazení v rámci poskytování sociálních služeb. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí státního 
rozpočtu na rok 2020 v maximální výši 147.148,- Kč na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců 
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/13/2020 bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 9: 
Dotace spolku Rockovrat v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech 
kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ 
Zastupitelstvu je předkládáno k projednání poskytnutí dotace spolku Rockovrat na podporu festivalu Rockový 
slunovrat. 
Zastupitelstvu města je dle zákona o obcích vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací nad 50.000,- Kč v 
jednotlivých případech, přičemž pro určení příslušnosti zastupitelstva je rozhodující nikoli částka, která bude 
poskytnuta, ale částka, která byla požadována v žádosti.  
Zapsaný spolek Rockovrat požádal o dotaci 70.000,- Kč, grantová komise navrhla přidělení dotace 20.000,- Kč, 
rada města na svém jednání dne 22.7.2020 doporučila zastupitelstvu města schválit spolku Rockovrat přidělení 
dotace ve výši navržené komisí. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:    
Ing. Černý – jaká výše dotace byla spolku přidělena v loňském roce? Starosta Ing. Smrčka – přesnou částku 
nezná, ale v roce 2019 se jednalo o vyšší částku i z důvodu jiného rozměru festivalu (2020 – pouze jednodenní). 
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Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech 
kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ přidělení dotace 
zapsanému spolku Rockovrat, IČ: 04741510, se sídlem Selecká 1013, 252 30 Řevnice ve výši 20.000,- Kč 
na podporu festivalu Rockový slunovrat a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto spolkem.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/13/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 10: 
Dodatek ke zřizovací listině MŠ 
Zastupitelstvu je předkládána ke schválení změna zřizovací listiny Mateřské školy Řevnice vyvolaná snahou 
zajistit stravování dětí ve městem zřízené dětské skupině. 
Dodatkem č. 1 se doplňuje hlavní činnost příspěvkové organizaci o zajišťování stravování dětí v dětské skupině 
zřízené městem Řevnice. 
Po schválení dodatku zastupitelstvem je nutno zajistit jeho uveřejnění v Ústředním věstníku České republiky, 
který vede Ministerstvo spravedlnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně zřizovací listiny došlo. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy 
Řevnice, příspěvkové organizace, kterým se doplňuje hlavní činnost příspěvkové organizace o 
zajišťování stravování dětí v dětské skupině zřízené městem Řevnice.“   

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/13/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 11: 
Rozpočtové opatření č. 3/2020 - návrh 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2020, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2020 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 5.767.039,96 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2020 na straně příjmů 137.039.168,21 Kč (137.039 tisíc Kč) a na straně výdajů 
126.974.611,39 Kč (126.975 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté finanční 
prostředky) činí příjmy 161.364.611,39 Kč (161.365 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 161.364.611,39 Kč (161.365 tisíc Kč). 
Rozpočet je po rozpočtové změně č. 3/2020 přebytkový. 
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2020 byl projednán na jednání rady města č. 84 dne 26.8.2020. Ve finančním 
výboru bude návrh rozpočtového opatření projednán 3.9.2020. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:------ 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2020 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 5.767.039,96 Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2020 na straně příjmů 137.039.168,21 Kč (137.039 tisíc Kč) a na straně výdajů 
126.974.611,39 Kč (126.975 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté 
finanční prostředky) činí příjmy 161.364.611,39 Kč (161.365 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 
8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 161.364.611,39 
Kč (161.365 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 3/2020 přebytkový.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 5/ZM/13/2020 bylo schváleno. 
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 K bodu 12: 
Návrh na volbu přísedící Okresního soudu Praha - západ 
Zastupitelstvu města je předkládán návrh na volbu přísedící Okresního soudu pro Prahu –západ. Volba bude 
provedena podle §64 zák. č.6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě se jedná o znovuzvolení na další 
funkční období, neboť kandidátka funkci přísedící již vykonávala (aktuálně končí její funkční období). O 
znovuzvolení požádala předsedkyně Okresního soudu Praha – západ, JUDr. Dana Smitková, která zároveň 
s touto volbou souhlasí. Navrženou kandidátkou je paní Dana Ovčáčková, Řevnice. Navržená kandidátka splňuje 
všechny podmínky a předpoklady pro výkon funkce přísedícího.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města volí v souladu s ustanovením §64 odst.1 zák. č.6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 
znění pozdějších předpisů, do funkce přísedící Okresního soudu Praha – západ, paní Danu Ovčáčkovou.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 6/ZM/13/2020 bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 13: 
Diskuse 
V diskusi nebyl přednesen žádný příspěvek z řad zastupitelů ani návštěvníků zasedání.  
 
 

 K bodu 14: 
Vyhlášení místního referenda 
Návrh na konání místního referenda, který podal přípravný výbor dne 14.7. 2020 ve smyslu zákona č. 22/2004 
Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“) resp. 
formulace otázek v návrhu obsažená je dle právních posouzení advokátních kanceláří Frank Bold Advokáti s.r.o., 
IČ  28359640, sídlo Údolní 567/33, Brno  a  David Zahumenský, advokátní kancelář s.r.o., IČ 08801568, třída 
Kapitána Jaroše  1922/3, Brno  v rozporu s právními předpisy, není možné o nich konat místní referendum, neboť 
věci o kterých má být v otázkách dle návrhu přípravného výboru rozhodnuto nepatří do samostatné působnosti 
zastupitelstva města Řevnice a dále otázka číslo 2 dle návrhu přípravného výboru není formulována 
jednoznačně. Právní posouzení jsou přiloženy v podkladových materiálech zastupitelů. Zastupitelstvu města je 
tedy předložen návrh usnesení, který rozhodne o nevyhlášení místního referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 
písm. b) podle návrhu přípravného výboru ze dne 14.7.2020. 
Dále je dle právního posouzení zastupitelstvu doporučeno konstatovat, že na podpisových listinách připojených 
k návrhu na konání místního referenda se objevily zfalšované podpisy. Tato skutečnost je doložená čestnými 
prohlášeními ze strany falešně podepsaných občanů, že podpisové listiny vlastnoručně nepodepsali, včetně jejich 
ověřených podpisů pod čestným prohlášením.  
I přes výše uvedené skutečnosti město Řevnice respektuje zvýšený zájem občanů města Řevnice rozhodnout o 
otázkách týkajících se určení ploch v novém územním plánu ve dvou lokalitách přímo - tj. prostřednictvím 
společenství občanů v místním referendu. Zastupitelstvu města je tedy předkládán návrh na vyhlášení místního 
referenda ve dvou otázkách, a to následujícím způsobem.  
Účelem tohoto místního referenda v otázce č.1 je zjistit vůli občanů o tom, zda má město Řevnice usilovat ve své 
samostatné působnosti o umožnění změny současného zastavěného areálu betonárny vedle vlakového nádraží 
(podle návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 území označené jako C3) 
v územním plánu tak, aby v území  byly umožněny všechny vyjmenované způsoby využití: občanská vybavenost 
(např. mateřská škola, ordinace lékařů, obchody, zařízení pro kulturu  a sport, služby), kanceláře, drobná nerušící 
výroba a bydlení, plochy s veřejnou zelení, parky, hřiště, komunikace a technická infrastruktura.   
Podmínkami v souladu se závěry jednání výboru pro územní plán budou zbudování průjezdné komunikace, 
veřejného parkoviště pro 100 aut a protipovodňových opatření v celé lokalitě až k čistírně odpadních vod.  
Účelem tohoto místního referenda v otázce č. 2 je zjistit vůli občanů o tom, zda má město Řevnice usilovat ve své 
samostatné působnosti o vymezení dvou ploch krajinné zeleně v lokalitě Na Vrážce, široké 30 m a přiléhajících 
svou delší stranou k hranici ploch B7 a P, vše na pozemcích parc.č. 3718/1, 3716/2 a 3725/1 v k.ú. Řevnice. 
Místní referendum by se konalo v souběhu s volbami do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020 a to na 
celém území města Řevnice. Náklady na konání místního referenda se odhadují v částce 30.000,- Kč (budou 
hrazeny z běžných výdajů rozpočtu města pro rok 2020 prostřednictvím rozpočtového opatření), náklady na 
realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu v případě schválení ANO v obou otázkách nebudou žádné, 
vzhledem k tomu, že opatření navržená do územního plánu nejsou na majetku města Řevnice resp. nejsou 
uložena městu Řevnice. V případě schválení NE v otázce číslo 1 se odhadují náklady na 30 tis. Kč  v souvislosti  
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s přepracováním návrhu územního plánu (budou hrazeny z běžných výdajů rozpočtu města pro rok 2020 
prostřednictvím rozpočtového opatření). Dále je zastupitelům navržena k projednání výše odměny pro členy 
okrskových komisí a místní komise. Navrhovaná výše odměny činí 1.000,- Kč pro každého člena komise. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
p. Kvasnička přečetl odůvodnění pro doplnění usnesení (zařazeno pod č. IX), jehož cílem je usnadnění orientace 
ve výsledku referenda.  
Rozprava k bodu týkajícímu se vyhlášení místního referenda trvala přibližně 2,5 hodiny. Své názory,připomínky a 
podněty přednesli zástupci z řad přípravného výboru referenda (p.Tomek, p.Sudek, p.Chabera), JUDr. 
Vaněčková – právní zástupce přípravného výboru referenda, dále zástupci z řad občanů (p. Onderka, p.Zelenda, 
p.Vyletová, p.Reslová, p. Masner, p.Sviták, p.Tachezy,p.Kubánek, p.Pokorná,p.Chroustová, p.Hrubý), zástupci 
okolních obcí (starosta města Dobřichovice p.Hampl,starostka obce Lety p.Tesařová, zastupitel obce Lety 
p.Slavík) a zastupitelé města Řevnice (starosta města Ing.Smrčka, p.Černý, p.Chroust, MUDr. Dercová,p.Tlustý, 
p.Hartmann, p.Kvasnička, p.Kozák, p. Čermáková).  
Hlavními tématy byly důvody vypsání referenda z pohledu přípravného výboru a rozdílná stanoviska zastánců 
původního referenda od zastánců nového referenda vyhlášeného městem.  Diskuze probíhala i na téma 
formulace otázek pro vyhlášení referenda a výsledného dopadu v případě souhlasného či nesouhlasného 
stanoviska občanů. Dále zazněly příspěvky od starostů okolních obcí k výstavbě v areálu bývalé Eurovie i 
k souvisejícím protipovodňovým opatřením v této lokalitě. Několikrát byly zmíněny právní posudky, které nechalo 
město k otázkám referenda vypracovat, historický vývoj tvorby územního plánu, studie přestavby areálu 
v původní a aktuální podobě a její představení veřejnosti.  
 
Zastupitel p.Chroust předkládá protinávrh usnesení a žádá o jmenovité hlasování, které bude zapsáno.  
Dále p. Chroust přečetl stanovisko zastupitelů obce Lety týkající se využití areálu bývalé Eurovie a žádá o jeho 
přiložení k zápisu ze zasedání ZM č.13. 
 
Starosta dává hlasovat o protinávrhu usnesení navrženém zastupitelem p. Chroustem:  
Protinávrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města Řevnice vyhlašuje podle §84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění, ve spojení s §8 odst. 1 písm. a) a §14 zákona o místním referendu, místní referendum o 
otázce č.1 
„Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Řevnice učinilo veškeré kroky v samostatné působnosti tak, 
aby v návrhových plochách území bývalé Eurovie v Řevnicích (podle návrhu územního plánu 
prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 se jedná o území C3) neumožnilo výstavbu 
jakýchkoliv bytových domů a nebo rodinných domů a jako jediné přípustné využití tohoto území se 
stanoví pouze: stavby občanské vybavenosti, a to zařízení školství a výchovy, zařízení kultury, zařízení 
tělovýchovy a sportu, veřejná prostranství, zeleň, drobná nerušící výroba a služby, místní komunikace?“ 
a o  
otázce č.2 
„Souhlasíte s tím, aby město Řevnice učinilo veškeré kroky v samostatné působnosti tak, aby byly 
v území Na Vrážce na dvou částech ploch OP, uvedených v návrhu územního plánu prezentovaného na 
veřejném projednání v lednu 2018 a nacházejících se na pozemcích parc.č. 3718/1, 3716/2 a 3725/1 v k.ú. 
Řevnice, nově vymezeny dvě plochy „krajinné zeleně“, široké 30 m a přiléhající svou delší stranou 
k hranici ploch B7 a P, které jsou rovněž uvedeny v návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném 
projednání v lednu 2018 a které se nacházejí na pozemcích parc.č. 3718/1,3716/2 a 3725/1 v k.ú. 
Řevnice?“  
 
Jmenovité hlasování k protinávrhu usnesení:  
Bc. Miroslav Cvanciger  –  proti 
Ing. arch. Alice Čermáková - proti 
Ing. Pavel Černý – pro  
MUDr. Jaroslava Dercová - proti 
Ing. Petr Hartmann – proti  
Jan Chroust – pro 
Iveta Kovářová -  proti 
Ing. Petr Kozák - proti 
Libor Kvasnička - pro 
Ing. Jan Lojda Ph.D.  – proti 
Ing. Roman Řezáč - proti 
Ing. Tomáš Smrčka - proti 
Ing. arch. Josef Tlustý – zdržel se  
 

Pro: 3 zastupitelů 

Proti: 9 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 



7 

 

Předložený protinávrh nebyl schválen, usnesení nevzniká.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení v původním znění:  
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice: 
I. Bere na vědomí:   
Návrh na konání místního referenda, který podal přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o 
místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“) do 
podatelny městského úřadu Řevnice dne 14.7.2020 (dále jen „Návrh přípravného výboru“). 
 
 
II.Rozhoduje:  
O nevyhlášení místního referenda dle Návrhu přípravného výboru ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b), 
neboť by rozhodnutí přijaté v tomto místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy, o 
otázkách není možné konat místní referendum (neboť věci, o kterých má být v otázkách dle Návrhu 
přípravného výboru rozhodnuto nepatří do samostatné působnosti zastupitelstva města Řevnice) a dále 
otázka č. 2 dle Návrhu přípravného výboru není formulována jednoznačně. 
 
III.Konstatuje: 
Že na podpisových listinách připojených k Návrhu na konání místního referenda se objevily falešné 
podpisy. Tato skutečnost je doložená čestnými prohlášením ze strany falešně podepsaných občanů, že 
podpisové listiny vlastnoručně nepodepsali, včetně jejich  ověřených podpisů pod čestným prohlášením.  
 
IV.Ukládá:  
Správnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět 
zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva. 
Správnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení 
zastupitelstva na úřední desce Městského úřadu Řevnice po dobu 15 dnů. 
 
V.Vyhlašuje:  
Podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve spojení s 
§ 8 odst. 1 písm. a) a § 14 zákona o místním referendu, místní referendum o  
otázce č. 1: 
„Souhlasíte s tím, aby město Řevnice učinilo veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby 
návrhová plocha  areálu betonárny v Řevnicích (podle návrhu územního plánu prezentovaného na 
veřejném projednání v lednu 2018 území označené jako C3) umožňovala umístění  staveb  všech 
vyjmenovaných způsobů využití: občanská vybavenost (např. mateřská škola, ordinace lékařů, obchody, 
zařízení pro kulturu  a sport jako jsou hřiště, služby), kanceláře, drobná nerušící výroba, bydlení, plochy 
s veřejnou zelení, parky, komunikace a technická infrastruktura?“      
a  
otázce č. 2: 
„Souhlasíte s tím, aby město Řevnice učinilo veškeré kroky v samostatné působnosti tak, aby byly 
v území Na Vrážce na dvou částech ploch OP, uvedených v návrhu územního plánu prezentovaného na 
veřejném projednání v lednu 2018 a nacházejících se na pozemcích parc.č. 3718/1, 3716/2 a 3725/1 v k.ú. 
Řevnice, nově vymezeny dvě plochy „krajinné zeleně“, široké 30 m a přiléhající svou delší stranou 
k hranici ploch B7 a P, které jsou rovněž uvedeny v návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném 
projednání v lednu 2018 a které se nacházejí na pozemcích parc.č. 3718/1, 3716/2 a 3725/1 v k.ú. 
Řevnice?“ 
Místní referendum se bude konat v souběhu s volbami do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020 a 
to na celém území města Řevnice. 
 
VI.Odůvodňuje:  
1) Nevyhlášení místního referenda podle Návrhu přípravného výboru následovně:  

a. Je pravdou, že podle dosavadní judikatury lze obecně o územním plánu referendum konat. Obě 
otázky, tak jak jsou v návrhu přípravného výboru formulovány, ale směřují k tomu, aby 
zastupitelstvo bylo zavázáno ke schválení zcela konkrétní podoby územního plánu. To podle 
právních analýz, které si město nechalo zpracovat u dvou advokátních kanceláří, může být buď 
v rozporu s § 6 zákona o místním referendu nebo s § 7 odst. d) téhož zákona. 

b. Dle § 6 zákona o místním referendu se může rozhodovat v místním referendu pouze o věcech, které 
spadají do samostatné působnosti. Podle právní analýzy advokátní kanceláře Frank Bold 
neumožňují přípravným výborem navržená znění otázek konat o nich místní referendum, neboť by 
bylo rozhodováno o věcech, které nespadají do samostatné působnosti. Zastupitelstvo města totiž 
nemůže být rozhodnutím v místním referendu zavázáno k tomu, aby schválilo nový územní plán 
v požadovaném znění, neboť o konkrétní podobě nového územního plánu nerozhoduje 
zastupitelstvo, ale pořizovatel.  



8 

 

c. Současně dle názoru advokátní kanceláře Frank Bold druhá z navržených otázek není formulována 
jednoznačně ve smyslu § 8 odst. 3 zákona o místním referendu, neboť z ní nevyplývá, že není 
požadováno vymezení jednoho pásu „veřejné zeleně“, ale hned dvou pásů, navíc v případě pásu 
parc. č. 3725/1 tento přiléhá v převážné části k k hranici s plochou P, nikoli B7.  

d. Dle právního analýzy AK David Zahumenský navržené otázky sice směřují do samostatné 
působnosti města, přesto o nich spíše není možné konat místní referendum, neboť to vylučuje § 7 
písm. d) zákona o místním referendu, neboť by rozhodnutí přijaté v tomto místním referendu mohlo 
být v rozporu s právními předpisy. Zavazovalo by totiž zastupitelstvo města, aby schválilo 
konkrétní podobu územního plánu, ačkoli tato je výsledkem formalizovaného procesu podle zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon. V procesu územního plánování musí být zvažována řada okolností, 
musí být zohledněna stanoviska dotčených orgánů, zájmy města jako samosprávy, zájmy jeho 
občanů a také musí být chráněna subjektivní práva vlastníků dotčených pozemků. Přijetí takového 
územního plánu, jehož podoba by byla dána předem rozhodnutím v místním referendu, by tento 
proces obcházelo a mohlo by také být důvodem pro zrušení části územního plánu při jeho 
přezkumu v rámci správního soudnictví. 

2) Vyhlášení místného referenda následovně: 
Zastupitelstvo města Řevnice respektuje zvýšený zájem občanů města Řevnice rozhodnout o 
otázkách týkajících se určení ploch v novém územním plánu ve dvou lokalitách přímo - tj. 
prostřednictvím společenství občanů v místním referendu. Účelem tohoto místního referenda v otázce 
1 je zjistit vůli občanů o tom, zda má město Řevnice usilovat ve své  samostatné působnosti o to, aby 
návrhová plocha  areálu betonárny v Řevnicích (podle návrhu územního plánu prezentovaného na 
veřejném projednání v lednu 2018 území označené jako C3) umožňovala umístění  staveb  všech 
vyjmenovaných způsobů využití: občanská vybavenost (např. mateřská škola, ordinace lékařů, 
obchody, zařízení pro kulturu  a sport jako jsou hřiště, služby), kanceláře, drobná nerušící výroba, 
bydlení, plochy s veřejnou zelení, parky, komunikace a technická infrastruktura. Podmínkami 
v souladu se závěry jednání výboru pro územní plán budou zbudování  průjezdné komunikace, 
veřejného parkoviště pro 100 aut a protipovodňových opatření v celé lokalitě až k čistírně odpadních 
vod.  
Účelem tohoto místního referenda v otázce 2 je zjistit vůli občanů o tom, zda má město Řevnice 
usilovat ve své  samostatné působnosti o vymezení dvou ploch krajinné zeleně v lokalitě Na Vrážce, 
široké 30 m a přiléhajících svou delší stranou k hranici ploch B7 a P, vše na pozemcích parc.č. 3718/1, 
3716/2 a 3725/1 v k.ú. Řevnice. 

 
VII.Odhaduje:  
Náklady na konání místního referenda v částce 30.000,- Kč (budou hrazeny z běžných výdajů rozpočtu 
města pro rok 2020 prostřednictvím rozpočtového opatření). 
Náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu v případě odhlasování ANO v obou 
otázkách nebudou žádné, vzhledem k tomu, že opatření navržená do územního plánu nejsou na majetku 
města Řevnice resp. nejsou uložena městu Řevnice. V případě odhlasování NE v otázce číslo 1 se 
odhadují náklady na 30 tis. Kč v souvislosti s přepracováním návrhu územního plánu (budou hrazeny 
z běžných výdajů rozpočtu města pro rok 2020 prostřednictvím rozpočtového opatření).  
 
VIII.Schvaluje:  
Odměnu pro členy okrskových a místní komise ve výši 1.000,- Kč pro každého člena komise. 
 
IX. Souhlasí:  
Že v případě schválení ANO v otázce číslo 1 v referendu  nebo v případě, že referendum nebude platné, 
učiní veškeré kroky v samostatné působnosti tak, aby  upravený návrh územního plánu v části bývalého 
areálu Eurovie (podle návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 
území označené jako C3)  k veřejnému projednání obsahoval výstupy  dojednané ve výboru pro územní 
plán.  Zastupitelé se shodují, že v případě, že odpověď na  otázku  číslo 1 v referendu  bude NE,  učiní 
veškeré kroky v samostatné působnosti tak, aby  upravený návrh územního plánu v části bývalého areálu 
Eurovie (podle návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 území 
označené jako C3)  k veřejnému projednání neumožňoval bydlení. Upravený návrh územního plánu bude 
veřejně projednán. 
 
X.Ukládá:  
Starostovi města zajistit plnění usnesení.“ 
Jmenovité hlasování k protinávrhu usnesení:  
Bc. Miroslav Cvanciger  –  pro 
Ing. arch. Alice Čermáková - pro 
Ing. Pavel Černý – proti 
MUDr. Jaroslava Dercová - pro 
Ing. Petr Hartmann – pro 
Jan Chroust – proti 
Iveta Kovářová -  pro 
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Ing. Petr Kozák - pro 
Libor Kvasnička - proti 
Ing. Jan Lojda Ph.D.  – pro 
Ing. Roman Řezáč - pro 
Ing. Tomáš Smrčka - pro 
Ing. arch. Josef Tlustý – pro 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti: 3 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 7/ZM/13/2020 bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 15: 
Pravidla pro jednání s investory 
Město je povinno pečovat o trvale udržitelný rozvoj celého svého území a musí podle zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích chránit veřejný zájem. V rámci této své činnost dbá o zajištění veřejně prospěšných cílů v 
transformačních, rozvojových a stabilizovaných území a o ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. Taktéž 
klade důraz na zvyšování kvality života obyvatel a zajišťování jejich potřeb – bydlení, dopravy, vzdělávání, sportu 
a kultury. Rozvoj výstavby s sebou nese řadu problémů. Růst počtu obyvatel znamená zvyšování nároků na 
veřejnou infrastrukturu a klade značné požadavky na samotné město a jeho rozpočet. Město, proto požaduje po 
investorech, aby se v rámci odpovědnosti za budoucí podobu a rozvoj území, ve kterém realizují své záměry 
podíleli na zvyšování kapacit veškeré veřejné infrastruktury. Nová výstavba bez rozšíření celého spektra veřejné 
infrastruktury by mohla narušit stabilitu sídla, protože znamená výraznou zátěž pro stávající infrastrukturu a 
vyvolává finanční náklady na budování infrastruktury nové. 
Zastupitelům města jsou proto v zájmu harmonického rozvoje území předkládány k projednání tyto „Zásady pro 
výstavbu na území města Řevnice“ jako soubor pravidel pro zájemce o novou výstavbu na území Města. Pokud 
má dojít k územnímu rozvoji, je zapotřebí, aby se investoři nediskriminačním způsobem podíleli na financování 
nákladů, které jejich činnost ve městě vyvolá a aby zároveň spolupracovali na vytváření kvalitních a udržitelných 
podmínek k životu ve městě pro stávající i budoucí obyvatele.  
Protože město nemá povinnost na své náklady rozšiřovat veřejnou infrastrukturu, která je potřebná k dalšímu 
územnímu rozvoji, bude třeba postupovat při rozhodování o nové zástavbě, ať už rezidenční, volnočasové nebo 
komerční a průmyslové, podle těchto Zásad. Díky tomu může samospráva naplňovat svoje základní poslání.  
Podíl investorů na rozvoji veřejné infrastruktury je dobrovolný. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem, ale 
zpravidla nová výstavba bez odpovídající spoluúčasti na rozvoji veřejné infrastruktury nebude v zájmu města a 
jeho občanů. Do budoucna je proto odpovědností investora podílet se na budování, rozvoji a údržbě další 
potřebné infrastruktury ve městě, a to v rozsahu, který bude odpovídat rozsahu záměru ať už určeného pro 
bydlení nebo jiného. 
Dohodne-li se město s investorem na podmínkách zajištění veřejné infrastruktury v souvislosti s výstavbou 
záměru pro bydlení či nebytového záměru, uzavřou smluvní strany podle těchto Zásad příslušnou smlouvu. 
Nedojde-li mezi městem a investorem k dohodě o poskytnutí finančního příspěvku a dohodě o vybudování 
veřejné infrastruktury podle těchto Zásad, je věcí investora, jak bude dále dle svého uvážení, jakož i podle 
právních předpisů postupovat.  
Tyto zásady mají napomoci tomu, aby postup města vůči investorům byl souladný se zákonem, předvídatelný a 
nediskriminační. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí Zásad pro výstavbu na území města Řevnice (pravidla pro 
jednání s investory)“.  

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 8/ZM/13/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 16: 
Různé  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 

 K bodu 17 
Závěr 
Příští termín zasedání zastupitelstva města nebyl konkrétně určen, ale nejzazším termínem je polovina prosince 
2020.  
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Starosta ukončil nahrávání ve 23.10 hodin.  
 
 
Přílohy zápisu: 
1)  Prezenční listina 
2)  Stanovisko zastupitelů obce Lety  
 
V Řevnicích dne 7. září 2020 
Zapsala: Petra Karešová  
 
 
 
 
 

        Ověřovatelé zápisu: 
                  

 

………………………………..                                                   …………………………………… 
   Bc. Miroslav Cvanciger               Ing. Pavel Černý  
 

 
 

     ………………………………. 
                      Ing. Tomáš Smrčka 

                                                                    starosta 
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USNESENÍ 
 přijatá na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 13 dne 7. září 2020 

 
Usnesení č. 1/ZM/13/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 13 o 17 bodech 
v navrženém znění: 

1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Zpráva o činnosti rady města 
5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
6) Zpráva o činnosti finančního výboru 
7) Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 
8) Přijetí dotace MPSV pro zaměstnance v sociálních službách 
9) Dotace spolku Rockovrat v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce 

v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ 
10) Dodatek ke zřizovací listině MŠ  
11) Rozpočtové opatření č. 3/2020 – návrh 
12) Návrh na volbu přísedící Okresního soudu Praha – západ 
13) Diskuse 
14) Vyhlášení místního referenda 
15) Pravidla pro jednání s investory 
16) Různé 
17) Závěr  

 
Usnesení č. 2/ZM/13/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí státního 
rozpočtu na rok 2020 v maximální výši 147.148,- Kč na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců 
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19.“ 
 
Usnesení č. 3/ZM/13/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech 
kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ přidělení dotace 
zapsanému spolku Rockovrat, IČ: 04741510, se sídlem Selecká 1013, 252 30 Řevnice ve výši 20.000,- Kč 
na podporu festivalu Rockový slunovrat a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto spolkem.“ 
 
Usnesení č. 4/ZM/13/2020 

„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy 
Řevnice, příspěvkové organizace, kterým se doplňuje hlavní činnost příspěvkové organizace o 
zajišťování stravování dětí v dětské skupině zřízené městem Řevnice.“   
 
Usnesení č. 5/ZM/13/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2020 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 5.767.039,96 Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2020 na straně příjmů 137.039.168,21 Kč (137.039 tisíc Kč) a na straně výdajů 
126.974.611,39 Kč (126.975 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté 
finanční prostředky) činí příjmy 161.364.611,39 Kč (161.365 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 
8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 161.364.611,39 
Kč (161.365 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 3/2020 přebytkový.“ 
 
Usnesení č. 6/ZM/13/2020 

„Zastupitelstvo města volí v souladu s ustanovením §64 odst.1 zák. č.6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 
znění pozdějších předpisů, do funkce přísedící Okresního soudu Praha – západ, paní Danu Ovčáčkovou.“ 
 
Usnesení č. 7/ZM/13/2020 

„Zastupitelstvo města Řevnice: 
I. Bere na vědomí:   



12 

 

Návrh na konání místního referenda, který podal přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o 
místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“) do 
podatelny městského úřadu Řevnice dne 14.7.2020 (dále jen „Návrh přípravného výboru“). 
 
 
II.Rozhoduje:  
O nevyhlášení místního referenda dle Návrhu přípravného výboru ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b), 
neboť by rozhodnutí přijaté v tomto místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy, o 
otázkách není možné konat místní referendum (neboť věci, o kterých má být v otázkách dle Návrhu 
přípravného výboru rozhodnuto nepatří do samostatné působnosti zastupitelstva města Řevnice) a dále 
otázka č. 2 dle Návrhu přípravného výboru není formulována jednoznačně. 
 
III.Konstatuje: 
Že na podpisových listinách připojených k Návrhu na konání místního referenda se objevily falešné 
podpisy. Tato skutečnost je doložená čestnými prohlášením ze strany falešně podepsaných občanů, že 
podpisové listiny vlastnoručně nepodepsali, včetně jejich  ověřených podpisů pod čestným prohlášením.  
 
IV.Ukládá:  
Správnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět 
zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva. 
Správnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení 
zastupitelstva na úřední desce Městského úřadu Řevnice po dobu 15 dnů. 
 
V.Vyhlašuje:  
Podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve spojení s 
§ 8 odst. 1 písm. a) a § 14 zákona o místním referendu, místní referendum o  
otázce č. 1: 
„Souhlasíte s tím, aby město Řevnice učinilo veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby 
návrhová plocha  areálu betonárny v Řevnicích (podle návrhu územního plánu prezentovaného na 
veřejném projednání v lednu 2018 území označené jako C3) umožňovala umístění  staveb  všech 
vyjmenovaných způsobů využití: občanská vybavenost (např. mateřská škola, ordinace lékařů, obchody, 
zařízení pro kulturu  a sport jako jsou hřiště, služby), kanceláře, drobná nerušící výroba, bydlení, plochy 
s veřejnou zelení, parky, komunikace a technická infrastruktura?“      
a  
otázce č. 2: 
„Souhlasíte s tím, aby město Řevnice učinilo veškeré kroky v samostatné působnosti tak, aby byly 
v území Na Vrážce na dvou částech ploch OP, uvedených v návrhu územního plánu prezentovaného na 
veřejném projednání v lednu 2018 a nacházejících se na pozemcích parc.č. 3718/1, 3716/2 a 3725/1 v k.ú. 
Řevnice, nově vymezeny dvě plochy „krajinné zeleně“, široké 30 m a přiléhající svou delší stranou 
k hranici ploch B7 a P, které jsou rovněž uvedeny v návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném 
projednání v lednu 2018 a které se nacházejí na pozemcích parc.č. 3718/1, 3716/2 a 3725/1 v k.ú. 
Řevnice?“ 
Místní referendum se bude konat v souběhu s volbami do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020 a 
to na celém území města Řevnice. 
 
VI.Odůvodňuje:  
3) Nevyhlášení místního referenda podle Návrhu přípravného výboru následovně:  

a. Je pravdou, že podle dosavadní judikatury lze obecně o územním plánu referendum konat. Obě 
otázky, tak jak jsou v návrhu přípravného výboru formulovány, ale směřují k tomu, aby 
zastupitelstvo bylo zavázáno ke schválení zcela konkrétní podoby územního plánu. To podle 
právních analýz, které si město nechalo zpracovat u dvou advokátních kanceláří, může být buď 
v rozporu s § 6 zákona o místním referendu nebo s § 7 odst. d) téhož zákona. 

b. Dle § 6 zákona o místním referendu se může rozhodovat v místním referendu pouze o věcech, které 
spadají do samostatné působnosti. Podle právní analýzy advokátní kanceláře Frank Bold 
neumožňují přípravným výborem navržená znění otázek konat o nich místní referendum, neboť by 
bylo rozhodováno o věcech, které nespadají do samostatné působnosti. Zastupitelstvo města totiž 
nemůže být rozhodnutím v místním referendu zavázáno k tomu, aby schválilo nový územní plán 
v požadovaném znění, neboť o konkrétní podobě nového územního plánu nerozhoduje 
zastupitelstvo, ale pořizovatel.  

c. Současně dle názoru advokátní kanceláře Frank Bold druhá z navržených otázek není formulována 
jednoznačně ve smyslu § 8 odst. 3 zákona o místním referendu, neboť z ní nevyplývá, že není 
požadováno vymezení jednoho pásu „veřejné zeleně“, ale hned dvou pásů, navíc v případě pásu 
parc. č. 3725/1 tento přiléhá v převážné části k k hranici s plochou P, nikoli B7.  

d. Dle právního analýzy AK David Zahumenský navržené otázky sice směřují do samostatné 
působnosti města, přesto o nich spíše není možné konat místní referendum, neboť to vylučuje § 7 
písm. d) zákona o místním referendu, neboť by rozhodnutí přijaté v tomto místním referendu mohlo 
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být v rozporu s právními předpisy. Zavazovalo by totiž zastupitelstvo města, aby schválilo 
konkrétní podobu územního plánu, ačkoli tato je výsledkem formalizovaného procesu podle zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon. V procesu územního plánování musí být zvažována řada okolností, 
musí být zohledněna stanoviska dotčených orgánů, zájmy města jako samosprávy, zájmy jeho 
občanů a také musí být chráněna subjektivní práva vlastníků dotčených pozemků. Přijetí takového 
územního plánu, jehož podoba by byla dána předem rozhodnutím v místním referendu, by tento 
proces obcházelo a mohlo by také být důvodem pro zrušení části územního plánu při jeho 
přezkumu v rámci správního soudnictví. 

4) Vyhlášení místného referenda následovně: 
Zastupitelstvo města Řevnice respektuje zvýšený zájem občanů města Řevnice rozhodnout o 
otázkách týkajících se určení ploch v novém územním plánu ve dvou lokalitách přímo - tj. 
prostřednictvím společenství občanů v místním referendu. Účelem tohoto místního referenda v otázce 
1 je zjistit vůli občanů o tom, zda má město Řevnice usilovat ve své  samostatné působnosti o to, aby 
návrhová plocha  areálu betonárny v Řevnicích (podle návrhu územního plánu prezentovaného na 
veřejném projednání v lednu 2018 území označené jako C3) umožňovala umístění  staveb  všech 
vyjmenovaných způsobů využití: občanská vybavenost (např. mateřská škola, ordinace lékařů, 
obchody, zařízení pro kulturu  a sport jako jsou hřiště, služby), kanceláře, drobná nerušící výroba, 
bydlení, plochy s veřejnou zelení, parky, komunikace a technická infrastruktura. Podmínkami 
v souladu se závěry jednání výboru pro územní plán budou zbudování  průjezdné komunikace, 
veřejného parkoviště pro 100 aut a protipovodňových opatření v celé lokalitě až k čistírně odpadních 
vod.  
Účelem tohoto místního referenda v otázce 2 je zjistit vůli občanů o tom, zda má město Řevnice 
usilovat ve své  samostatné působnosti o vymezení dvou ploch krajinné zeleně v lokalitě Na Vrážce, 
široké 30 m a přiléhajících svou delší stranou k hranici ploch B7 a P, vše na pozemcích parc.č. 3718/1, 
3716/2 a 3725/1 v k.ú. Řevnice. 

 
VII.Odhaduje:  
Náklady na konání místního referenda v částce 30.000,- Kč (budou hrazeny z běžných výdajů rozpočtu 
města pro rok 2020 prostřednictvím rozpočtového opatření). 
Náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu v případě odhlasování ANO v obou 
otázkách nebudou žádné, vzhledem k tomu, že opatření navržená do územního plánu nejsou na majetku 
města Řevnice resp. nejsou uložena městu Řevnice. V případě odhlasování NE v otázce číslo 1 se 
odhadují náklady na 30 tis. Kč v souvislosti s přepracováním návrhu územního plánu (budou hrazeny 
z běžných výdajů rozpočtu města pro rok 2020 prostřednictvím rozpočtového opatření).  
 
VIII.Schvaluje:  
Odměnu pro členy okrskových a místní komise ve výši 1.000,- Kč pro každého člena komise. 
 
IX. Souhlasí:  
Že v případě schválení ANO v otázce číslo 1 v referendu  nebo v případě, že referendum nebude platné, 
učiní veškeré kroky v samostatné působnosti tak, aby  upravený návrh územního plánu v části bývalého 
areálu Eurovie (podle návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 
území označené jako C3)  k veřejnému projednání obsahoval výstupy  dojednané ve výboru pro územní 
plán.  Zastupitelé se shodují, že v případě, že odpověď na  otázku  číslo 1 v referendu  bude NE,  učiní 
veškeré kroky v samostatné působnosti tak, aby  upravený návrh územního plánu v části bývalého areálu 
Eurovie (podle návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 území 
označené jako C3)  k veřejnému projednání neumožňoval bydlení. Upravený návrh územního plánu bude 
veřejně projednán. 
 
X.Ukládá:  
Starostovi města zajistit plnění usnesení.“ 
 
Usnesení č. 8/ZM/13/2020 

„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí Zásad pro výstavbu na území města Řevnice (pravidla pro 
jednání s investory)“.  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………       ……………………………….. 
    

Ing. Tomáš Smrčka         Ing. arch. Alice Čermáková 
             starosta          místostarostka 


