
Stručné vysvětlení na začátku: 

Od veřejného projednání ÚP v lednu  2018 je ÚP v téměř stejném stavu.  Poslední krok starosty, kdy podal 
kasační stížnost, pravděpodobně způsobí, že po dalších mnoho měsíců, a možná i více než rok, nebude 
situace v Eurovii vyřešena tak, aby mohl být schválen ÚP. Proto navrhuji, aby se – jednoduše řečeno 
nechala Eurovie v současném stavu. Tak by mohl být schválen ÚP a po dokončení soudních projednání a i 
případném dalším referendu, by byla provedena změna ÚP pouze pro lokalitu Eurovie. To by odblokovalo 
přijetí ÚP pro absolutní většinu území Řevnic. 

Druhý bod se zaměřuje na to, že je potřeba nejméně v lokalitách V luhu a Pod lesem zamezit stavebním 
projektům, které jsou v rozporu s návrhem ÚP. Tj. aby se tam nestavělo něco, co by tam podle nového ÚP 
být nesmělo. Přesně k tomu je určen institut stavební uzávěry. Byl z Řevnicích již použit a rada na tuto 
situaci měla reagovat již dávno. 

Detail: 

K ÚP: 

Problematika byla konzultována s MMR, vedoucím  odboru územního plánování a s pořizovatelem ÚP pí 
Ušiakovou. Oba shodně potvrdili, že změna ÚP Eurovie (ponechání současného regulativu) je 
nejjednodušším a nejlepším řešením současného stavu pořizování ÚP spolu s řešením problematiky 
referenda. Pí Ušiaková zmínila, že projednání s dotčenými orgány není potřeba, neboť ty jsou účastníky 
řízení a mohou v rámci veřejného projednání dávat své připomínky a námitky. Zmínila, že teoretickou 
možností je projednání s příslušným odborem Životního prostředí. To však ale není příliš pravděpodobné, 
neboť se jedná o regulativ, který je v současné době platný a nejde o faktickou změnu. 

Starostova žádost o „zhodnocení rozsahu ingerence ZM do průběhu projednání ÚP“ je nadbytečná. 
Nejedná se tím o změnu zadání územního plánu. Nejedná se o konkrétní výčet akcí nebo kroků, které má 
starosta provést. Jde o „podniknutí potřebných kroků“ vedoucích k přijetí ÚP, neboť starosta ani městská 
rada v tomto směru nekoná. Způsob provedení byl konzultován s pořizovatelem a je možný. 

K starostovi uvedené možnosti „náhrad“ se právník staví jednoznačně: nelze požadovat jakékoliv náhrady, 
pokud nedošlo ke změně, která majitele nemovitosti znevýhodňuje. A k té by v tomto případě nedošlo. 
K této úvaze není ani potřeba právníka. 

 Stavební uzávěra: 

Ke starostou uvedené možnosti „náhrad“ se dá říci jediné. Tento nástroj je přesně k tomuto použití určen.  
Pokud město použije stavební uzávěru k tomu, aby nedošlo k nevratným změnám v území, které má být 
nějakým způsobem novým ÚP regulováno, tak použití stavební uzávěry nijak neznehodnocuje nemovitosti 
dotčené stavební uzávěrou. Teoreticky by mohlo dojít ke znehodnocení nemovitostí novým regulativem 
ÚP, nikoliv však použitím stavební uzávěry. 

Ke starostově výhradě k neurčitému vymezení dodávám, že přesné znění a tím i vymezení lokalit je úkolem 
pro městskou radu. Toto usnesení nemá za cíl řešit jednotlivá parcelní čísla. 

  

V obou případech měla městská rada již dávno konat a nikoliv jen roky čekat na iniciativu opozičních 
zastupitelů, aby si zadala nějaké studie a konzultace s právníky!! 

 


