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U S N E S E N Í   
        
  
Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Ing. Petra Šuránka a soudců 
JUDr. Davida Krysky a Mgr. Jana Čížka ve věci 

navrhovatele: Přípravný výbor pro konání místního referenda v obci Řevnice 
jednající zmocněncem Milanem Tomkem  
bytem Seifertova 1143, 252 30  Řevnice 
zastoupen advokátem Mgr. Pavlem Duškou 
sídlem Václavská 316/12, 120 00  Praha 2 

proti 
odpůrci: město Řevnice 

sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30  Řevnice 
zastoupen advokátem Mgr. Davidem Zahumenským 
sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00  Brno 

v řízení o návrhu na vyhlášení místního referenda 

t a k t o : 
 
I.   V řízení s e  p o k r a č u j e. 

II. Řízení se zastavuje v rozsahu, v němž se navrhovatel domáhal vyhlášení místního 
referenda o otázce „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Řevnice schválilo 
územní plán v podobě, která nad plánovanou zástavbou území Na Vrážce, podle 
návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 na 
ploše OP těsně přilehlém k ploše B7 (parc. č. 3718/1 a 3725/1) zřídí pás o šířce 
30m označený jako ‚veřejná zeleň‘, tzn. s určeným využitím jako pás zeleně, 
stromů a keřů a ozelenělý val za účelem ochrany proti zdrojům znečištění (hluk, 
emise, prach) a jako retence zachycující přívalové srážky?“ 

III. Odpůrci se stanoví lhůta 1 týdne od doručení tohoto usnesení pro předložení 
správního spisu s tím, že ve stejné lhůtě může reagovat na změnu návrhu. 

 
Odůvodnění: 

1. Navrhovatel se návrhem podle ustanovení § 91a odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), jenž byl soudu doručen 
dne 11. 9. 2020 a doplněn dne 22. 9. 2020, domáhal ve smyslu § 57 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění zákona č. 38/2019 Sb. (dále jen „zákon o 
místním referendu“) vyhlášení místního referenda v obci Řevnice ve dnech 2. a 3. 10. 2020 
(a pro případ, že by soud nestihl rozhodnout včas, v den 7. 11. 2020), jež by se mělo konat o 
následujících otázkách: 

1) „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Řevnice schválilo územní plán v podobě, která 
v návrhových plochách území bývalé Eurovie v Řevnicích (podle návrhu územního plánu 
prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 se jedná o území C3) neumožní výstavbu 
jakýchkoli 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? 
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2) Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Řevnice schválilo územní plán v podobě, která nad 
plánovanou zástavbou území Na Vrážce, podle návrhu územního plánu prezentovaného na 
veřejném projednání v lednu 2018 na ploše OP těsně přilehlém k ploše B7 (parc. č. 3718/1 a 
3725/1) zřídí pás o šířce 30m označený jako ‚veřejná zeleň‘, tzn. s určeným využitím jako pás 
zeleně, stromů a keřů a ozelenělý val za účelem ochrany proti zdrojům znečištění (hluk, emise, prach) 
a jako retence zachycující přívalové srážky?“   

2. Již v návrhu navrhovatel zmínil, že zastupitelstvo odpůrce dne 7. 9. 2020 jeho návrh nejen, 
že zamítlo, ale současně vyhlásilo v termínu 2. a 3. října 2020 podle § 14 zákona o místním 
referendu vlastní místní referendum (dále jen „kolizní referendum“) o přeformulovaných 
otázkách: 

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? 

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?“ 

3. Předseda senátu usnesením ze dne 22. 9. 2020, č. j. 54 A 27/2020-27, řízení přerušil podle § 
48 odst. 2 písm. c) s. ř. s. z důvodu, že rozhodnutí soudu závisí na otázce, kterou není 
v tomto řízení soud oprávněn řešit, a to na otázce platnosti kolizního referenda. Řízení bylo 
přerušeno do vyhlášení výsledků kolizního referenda, bude-li neplatné, jinak do marného 
uplynutí lhůty pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti 
rozhodnutí v kolizním referendu, popřípadě marného uplynutí lhůty pro podání kasační 
stížnosti proti rozhodnutí soudu o takovém návrhu, a bude-li podána, pak do právní moci 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) o ní. 

4. Navrhovatel vzal podáním ze dne 3. 8. 2021 návrh zčásti zpět, a to v rozsahu, v němž se 
domáhal vyhlášení místního referenda o otázce č. 2 (zřízení zeleného pásu v lokalitě Na 
Vrážce), jelikož se ztotožnil se závěry usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. 11. 2020, 
č. j. 55 A 116/2020-84, že není významný rozdíl mezi druhou otázkou položenou v kolizním 
referendu, jež byla občany zodpovězena, a otázkou jím navrhovanou. Současně vzhledem 
k nastalému časovému odstupu navrhovatel dále navrhl, aby místní referendum soud vyhlásil 
na termín nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tedy 
ve dnech 8. a 9. 10. 2021. Konečně navrhovatel také navrhl, aby soud nevyčkával na 
rozhodnutí NSS o kasační stížnosti odpůrce podané proti zmíněnému usnesení č. 
j. 55 A 116/2020-84, jímž zdejší soud vyslovil, že rozhodnutí o otázce č. 1 přijaté v kolizním 
místním referendu je neplatné, jelikož toto usnesení je pravomocné, podaná kasační stížnost 
nemá odkladný účinek a s ohledem na aktuální zatížení NSS ani nelze očekávat její rychlé 
projednání, přičemž také zmínil, že odpůrce pokračuje v procesu přípravy nového územního 
plánu, takže hrozí zmaření účelu místního referenda. 

5. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, jestliže vzal navrhovatel svůj návrh 
zpět. 
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6. Protože navrhovatel vzal svůj návrh v části zpět, rozhodl soud v souladu s dispoziční 
zásadou v tomto rozsahu o zastavení řízení. Nadále je tedy předmětem tohoto soudního 
řízení pouze požadavek nařízení místního referenda o jediné otázce, původně označené jako 
č. 1 (výstavba bytových a rodinných domů v areálu bývalé Eurovie), a to s požadavkem na 
jeho konání ve dnech 8. a 9. 10. 2021. 

7. Dále soud zvážil, zda jsou nadále splněny podmínky pro přerušení řízení podle § 48 odst. 2 
písm. c) s. ř. s., tedy že rozhodnutí soudu závisí na otázce, kterou není soud v tomto řízení 
oprávněn řešit. Přitom musel dát za pravdu navrhovateli, že striktně vzato již byla otázka, na 
jejímž vyřešení rozhodnutí v nynějším řízení závisí, rozhodnuta. Usnesení č. 
j. 55 A 116/2020-84 nabylo právní moci vyvěšením na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s. 
ř. s.) a v důsledku toho již bylo jednoznačně stanoveno, že (co do zbylé otázky č. 1) kolizní 
referendum nepředstavuje překážku pro vyhlášení místního referenda požadovaného 
navrhovatelem. Soud tudíž může projednat návrh a v případě, že by jej vyhodnotil jako 
důvodný, nic by mu nebránilo rozhodnout v souladu s tím, co požaduje navrhovatel. Řízení 
o kasační stížnosti skutečně není spojeno s odkladným účinkem a lze též souhlasit s tím, že 
v hypotetické variantě nesprávnosti závěrů vyslovených v usnesení č. j. 55 A 116/2020-84 a 
jeho zrušení by nic nebránilo odpůrci žádat NSS v kasační stížnosti proti usnesení soudu 
případně vyhlašujícímu místní referendum o přiznání odkladného účinku. V opačném 
případě, tedy při ponechání řízení přerušeného jen kvůli potenciální vhodnosti (avšak nikoliv 
již nutnosti) vyčkání na výsledek řízení o mimořádném opravném prostředku by skutečně 
mohlo dojít ke zmaření účelu místního referenda a zároveň nabízející se příležitosti vyhlásit 
je v souběhu s termínem parlamentních voleb, u nějž lze v souladu s ústavním významem 
místního referenda očekávat vyšší účast voličů, a tedy reprezentativnější vyjádření názoru 
občanů obce. 

8. Soud proto podle § 48 odst. 6 s. ř. s. rozhodl, že se v řízení pokračuje. 

9. Posledním výrokem soud vyzval odpůrce k předložení správního spisu (ten dosud totiž 
nebyl soudu předložen, resp. z ničeho neplyne, že by za jeho součást měl soud považovat 
listiny zaslané přílohou k podáním odpůrce) a poskytl odpůrci prostor pro případnou reakci 
na podání navrhovatele ze dne 3. 8. 2021. Týdenní lhůta byla stanovena z důvodu, že i soud 
je vázán krátkou 30denní pořádkovou lhůtou, v níž (reálně z ní zbývá 19 dnů) je povinen o 
návrhu rozhodnout. Pokud jde o správní spis, soud si je vědom, že je patrně předložen NSS. 
I v dané situaci by však odpůrce měl disponovat alespoň kopiemi listin tvořících správní spis, 
jež mohou být soudu obratem předloženy, a to pro urychlení případně i prostřednictvím 
datové schránky. 

Poučení : 

Proti tomuto rozhodnutí není kasační stížnost přípustná [§ 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s.]. 

Praha 11. srpna 2021 

Mgr. Ing. Petr Šuránek, v. r.  
předseda senátu  
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