Zápis ze schůzky Výboru pro ÚP - Řevnice
15.10.2020
Zapsal: Josef Tlustý – předseda výboru pro ÚP
Přítomní členové výboru: Libor Kvasnička, Jaroslava Dercová, Martin Sudek, Petr
Hartmann, Jan Hlaváček, Josef Tlustý
Omluveni: Lukáš Vacek
Závěry z jednání:
- Výbor se znovu zabýval důvody ustavení výboru pro ÚP v listopadu 2018. V diskusi
mimo jiné zaznělo, že výbor má být především konsenzuální platformou a hlasování je
krajním řešením. Debata se vedla směrem k vyjasnění si postojů na toto téma. Část
členů vyzvala k pokračování jednání výboru v konstruktivním a racionálním duchu.
- Výbor zhodnotil proběhlé referendum. Na výsledek referenda zaznělo v rámci
diskuse více rozdílných názorů a úhlů pohledu. Předseda výboru seznámil přítomné
s postojem koalice. Koalice má za to, že vzhledem k nezávaznosti referenda v první
otázce (území Za nádražím – bývalá Eurovie), by jednání měla i nadále pokračovat
v linii závěrů z 12. března 2020, tzn. že v území Za nádražím koalice počítá i nadále se
smíšenou plochou s byty. Předseda výboru dále informoval, že je potřeba vyčkat v
této věci s ohledem na vývoj okolo podání žaloby k soudu petičním výborem v otázce
legitimnosti referenda, vyhlášeného zastupitelstvem. Rozhodnutí soudu (v případě
konání tohoto soudního řízení) lze očekávat v řádu několika desítek dní, dle právního
posudku, který má město k dispozici.
- Výbor se dále zabýval návrhem koalice na snížení požadavku na protipovodňovou
ochranu území Za nádražím (na menší úroveň než Q100). Tento záměr je učiněn na
základě jednání vedení města s vedením obce Lety, které se uskutečnilo 12.10.2020.
Předseda výboru dále informoval o pobídnutí p. Kysnara (zpracovatel doposud
zpracované PPO studie) p. starostou Smrčkou k ověření smysluplnosti zadání na
úpravu - revitalizaci stávajících PPO a s tím spojeného záměru renovace - rozšíření
cyklostezky. Výbor bude o výsledku tohoto ověření zadání informován.
K předloženému návrhu koalice se zástupci opozice vyjádřili v tom smyslu, že se
takovýto nový návrh z jejich pohledu značně odklání od doposud dojednaného, neboť
doposud předkládané PPO počítaly s ochranou na Q100. Také ze strany zástupců
opozice zaznělo, že ochrana bytů PPO v tomto území je pro opozici zásadní a prioritní.
Nicméně i tak považují členové opozice za smysluplné pokračovat v jednání výboru
nad případným upraveným zadáním PPO. Členové výboru za koalici hájili stanovisko
ke snížení nároků na PPO v souvislosti s nutností hledání nového řešení, které povede
k vyhovění okolním obcím na jejich požadavek o nezvyšování hladiny povodně
v souvislosti s novými PPO. Na jednání výboru ohledně případné úpravy zadání PPO
by měl být přizván i p. Kysnar.
V Řevnicích, 16.10.2020

