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Navrhovatel předně nadepsanému soudu oznamuje právní zastoupení v této věci a dále 

prostřednictvím svého právního zástupce činí toto podání. 

I. Shrnutí stavu řízení a zpětvzetí části návrhu v rozsahu otázky č. 2 

 

1. Navrhovatel pro přehlednost rekapituluje, že se v tomto řízení domáhá svým návrhem 

ze dne 11.9.2020 vyhlášení místního referenda soudem ve městě Řevnice postupem 

dle § 91a odst. 1 písm. b) s.ř.s.1, které mělo být městem Řevnice současně s volbami do 

zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020 (dále jen „Občanské referendum“). 

 

2. Občanské referendum se mělo konat o dvou otázkách, a to o otázce č. 1 ve znění 

„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?“ (zvýraznil navrhoval), a o otázce č. 2 ve znění: „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 30 m označený jako „veřejná zeleň“, tzn. s určeným 

využitím jako pás zeleně, stromů a keřů a ozeleněný val za účelem ochrany proti zdrojům 

znečištění (hluk, emise, prach) a jako retence zachycující přívalové srážky?“.   

 

3. Vyhlášení Občanského referenda bylo odpůrcem v rozporu se zákonem o místním 

referendu2 zamítnuto (resp. výslovně „nevyhlášeno“) usnesením Zastupitelstva města 

Řevnice č. 7/ZM/13/2020 ze dne 7.9.2020, přičemž Zastupitelstvo města Řevnice 

stejným usnesením zároveň vyhlásilo vlastní kolizní místní referendum, které se 

uskutečnilo v termínu 2. – 3. října 2020 (dále jen „Městské referendum“). 

 

4. Městské referendum vyhlášené odpůrcem se konalo o odlišných otázkách, než jak 

požadoval navrhovatel a jeho prostřednictvím též pod návrh na vyhlášení Občanského 

referenda podepsaní další občané města Řevnice. Městské referendum se konalo o 

otázce č. 1 ve znění: „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, 

 
1  Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
2  Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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obchody, zařízení pro kulturu a sport jako jsou hřiště, služby), kanceláře, drobná 

nerušící výroba, bydlení, plochy s veřejnou zelení, parky, komunikace a technická 

infrastruktura?“ (zvýraznil navrhovatel), a o otázce č. 2 ve znění: „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?“. 

 

5. Nadepsaný soud s ohledem na konání kolizního Městského referenda vydal v tomto 

řízení usnesení ze dne 22.9.2020, č.j. 54 A 27/2020 – 27, kterým přerušil toto řízení do 

doby: 

a) vyhlášení výsledků hlasování v místním referendu konaném ve dnech 2. a 3. října 

2020 o otázkách schválených usnesením Zastupitelstva města Řevnice ze dne 

7.9.2020, č. 7/ZM/13/2020 (dále jen „kolizní referendum"), nebude-li kolizní referendum 

platné, 

b) marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti hlasování nebo 

neplatnosti rozhodnutí v kolizním referendu, bude-li kolizní referendum platné, 

c) marného uplynutí lhůty pro podání kasační stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí 

soudu o všech návrzích na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí 

v kolizním referendu, resp. 

d) pravomocného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasačních stížnostech proti 

rozhodnutím soudu o návrzích na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti 

rozhodnutí v kolizním referendu.  

 

6. Nadepsaný soud přitom odůvodnil tento svůj postup časovými důvody a faktickou 

nemožností včasného vyhlášení Občanského referenda3 a především překážkou 

v řízení dle § 48 odst. 2 písm. c) s.ř.s.4, k čemuž soud uvedl, že rozhodnutí závisí na 

otázce, kterou není v tomto řízení soud oprávněn řešit, která spočívala v konání 

Městského referenda jakožto kolizního k Občanskému referendu, neboť soud měl za to, 

že tímto může vzniknout překážka platného rozhodnutí v téže věci dle § 7 písm. h) 

zákona o místním referendu. 

 

Rozhodnutí soudu o Městském referendu 

 

7. Zmocněnec navrhovatele následně dne 13.10.2020 podal Krajskému soudu v Praze 

návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatých v Městském referendu a návrh na 

vyslovení neplatnosti hlasování v Městském referendu. Jádro argumentace v návrhu 

zmocněnce spočívalo právě v tom, že Městské referendum bylo v rozporu se zákonem 

 
3  Odstavec 3 a následující odkazovaného usnesení. 
4  Viz zejména odstavec 6 odkazovaného usnesení. 
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o místním referendu vyhlášeno jakožto kolizní k dříve řádně navrženému Občanskému 

referendu, které bylo odpůrcem nezákonně nevyhlášeno, a zároveň se Městské 

referendum konalo ve vztahu k lokalitě bývalé betonárny v Řevnicích5, tj. v rámci otázky 

č. 1, o obsahově významně odlišné otázce6, která by fakticky zmařila účel Občanského 

referenda. Účelem Občanského referenda je zamezit intenzivnímu využití daného území 

(C3) ve městě k účelům, které by dle názoru navrhovatele pro stávající občany Řevnic 

ve svém důsledku snížilo kvalitu bydlení a života ve městě, přičemž mezi takové 

nežádoucí využití patří právě stavba dalších bytových domů či rodinných domů. 

 

8. Krajský soud v Praze svým pravomocným usnesením ze dne 12.11.2020, č. j. 55 A 

116/2020 – 84 (dále též jen „Usnesení KSP“), rozhodl výrokem I. o neplatnosti 

rozhodnutí přijatého o otázce č. 1 v Městském referendu. 

 

9. Krajský soud v Praze v odst. 55 odůvodnění odkazovaného usnesení výslovně 

konstatoval „že v Řevnicích mělo být vyhlášeno Občanské referendum, což působí 

nezákonnost vyhlášení Městského referenda.“ Soud dále v odst. 56 uvedl, že „Pokud jde 

o otázku č. 1 Městského referenda, pak soud nemá žádné pochybnosti, že hlasováním 

o této otázce došlo ke „znehodnocení“ smyslu Občanského referenda. Otázka č. 1 

Městského referenda je totiž obsahově podstatně odlišná od otázky č. 1 Občanského 

referenda a soud souhlasí s navrhovatelem, že občan, který chtěl zabránit bytové 

výstavbě v lokalitě bývalé betonárny (což bylo smyslem Občanského referenda), neměl 

v Městském referendu jak hlasovat.“ Jakkoliv není odůvodnění daného usnesení 

samozřejmě jakkoliv závazné pro soud v tomto řízení, tak se soud ve smyslu ustálené 

judikatury Ústavního soudu v rámci myšlenkových konstrukcí racionálně logickým 

způsobem vypořádal se všemi důkazy i s argumentačními tvrzeními uplatněnými 

účastníky řízení7 a odůvodnění usnesení působí v tomto směru výrazně též svou 

přesvědčivostí včetně citované judikatury Nejvyššího správního soudu. Krajský soud 

v Praze tak přisvědčil argumentaci zmocněnce navrhovatele a vypořádal se 

jednoznačně se všemi argumenty odpůrce, které odpůrce používá též v tomto řízení o 

vyhlášení Občanského referenda.  

 

10. Výrokem II. předmětného usnesení Krajský soud v Praze zamítl návrhy na neplatnost 

rozhodnutí a hlasování ve vztahu k otázce č. 2 Městského referenda, a to 

s odůvodněním, že „pokud jde o otázku č. 2, sledovalo Městské referendum stejný cíl 

jako Občanské referendum“8. Zmocněnec navrhovatele jako účastník řízení se ztotožnil 

s rozhodnutím Krajského soudu v Praze jak z hlediska výroků, tak z hlediska velmi 

podrobného a přesvědčivého odůvodnění usnesení9. Odpůrce podal proti 

 
5  Plocha C3 dle návrhu nového územního plánu. 
6  U otázky č. 2 byla namítána neplatnost z důvodu procesní opatrnosti a s ohledem na relativně krátké 

zákonné lhůty k podání návrhu. 
7  Srov. například nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. IV.ÚS 570/03, publikovaný pod N 

91/33 SbNU 377 a navazující judikatura. 
8  Bod 57 citovaného usnesení. 
9  To vše vyjma rozhodnutí o nákladech řízení, které nebyly přiznány žádné ze stran. 
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odkazovanému usnesení kasační stížnost, o které je řízení vedeno Nejvyšším správním 

soudem pod sp. zn. Ars 6/2020 (viz níže). Odpůrce10 zároveň pokračuje v přípravě 

nového územního plánu města Řevnice v podobě, která nerespektuje znění otázky č. 1 

Občanského referenda (viz níže). 

 

Zpětvzetí návrhu v rozsahu otázky č. 2 

 

11. Navrhovatel se – shodně jako jeho zmocněnec – obsahově ztotožnil se závěrem 

Krajského soudu v Praze učiněném při posuzování neplatnosti rozhodnutí přijatých v 

Městském referendu o tom, že odpůrcem přeformulovaná otázka č. 2, která se váže k 

ploše krajinné zeleně (veřejné zeleně) v lokalitě Na Vrážce, sleduje stejný cíl, jaký 

sleduje otázka č. 2 Občanského referenda. Vzhledem k tomu, že záměrem navrhovatele 

je od počátku umožnit rozhodování spoluobčanům města Řevnice v místním referendu 

a v konečném důsledku též docílit rozumné podoby nového územního plánu v dotčených 

lokalitách, tak samotné přeformulování otázky č. 2 při zachování jejího smyslu sice 

navrhovatel – shodně jako Krajský soud v Praze11 – nepovažuje za správný postup 

odpůrce, nicméně tímto byl zachován a následně i platným a závazným rozhodnutím 

naplněn účel otázky č. 2 Občanského referenda. Obdobný postup, který spočíval 

v přeformulování otázky městem při zachování jejího významu a účelu, nadto byl 

Nejvyšším správním soudem aprobován v rozsudku ze dne 18.3.2020, č.j. Ars 7/2019 – 

43. Navrhovatel tudíž netrvá „formalisticky“ na konání Občanského referenda o otázce 

č. 2, která již byla občany platně a závazně rozhodnuta, a proto ani zmocněnec 

navrhovatele nenapadl výše uvedené rozhodnutí kasační stížností. 

 

12. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhovatel tímto činí zpětvzetí svého návrhu 

na vyhlášení místního referenda soudem ze dne 11.9.2020 v rozsahu otázky č. 2 

obsažené v návrhu výroku č. 1. 

 

II. Návrh termínu místního referenda a postup odpůrce při přípravě ÚP 

 

13. Navrhovatel shrnuje, že původně v souladu se zákonem o místním referendu navrhoval, 

aby se Občanské referendum konalo současně s volbami do zastupitelstev krajů ve 

dnech 2. a 3. října 2020. Tento termín byl znemožněn nezákonným postupem odpůrce 

a vyhlášením kolizního Městského referenda, kdy soud v rámci odůvodnění přerušení 

tohoto řízení odkazoval též na nemožnost vyhlášení Občanského referenda v původně 

navrženém termínu (viz odst. 3 usnesení o přerušení řízení). 

 

 
10  Přesněji řečeno pořizovatel územního plánu – Městský úřad Černošice – dle pokynů/žádostí 

odpůrce. 
11  Odstavec 57 Usnesení KSP: „...Za této situace soud konstatuje, že pokud jde o otázku č. 2, sledovalo 

Městské referendum stejný cíl jako Občanské referendum, a není tedy důvodu rozhodnutí v něm 
přijaté (které je navíc závazné) zneplatnit toliko proto, že bylo přijato v „nesprávném“ referendu.“ 
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14. Spojení místního referenda s volbami jednak výrazně zvyšuje účast voličů a šanci na 

platné a závazné rozhodnutí v místním referendu (viz porovnání v oficiální tabulce 

Ministerstva vnitra), jednak – po novele provedené zákonem č. 38/2019 Sb. – snižuje 

náklady na konání místního referenda. Jak uvedl Nejvyšší správní soud, tak „Má-li 

referendum splnit svůj účel a nebýt pouhou Potěmkinovou vesnicí, předstírající prvky 

přímé demokracie při jejich faktické neexistenci, je třeba podřídit organizaci referenda 

včetně volby termínu snaze o to, aby výsledky referenda byly platné.“12 Navrhovatel tudíž 

považuje za nanejvýš logické, aby soud v souladu s § 15 zákona o místním referendu a 

dosavadní judikaturou vyhlásil Občanské referendum o otázce č. 1 společně 

s nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny. 

 

Důkaz:  Místní referenda v České republice (2006 – 2021), dostupné též online: 

https://www.mvcr.cz/soubor/mistni-referenda-tabulka-hlaseni.aspx 

 

15. Výše uvedený termín konání Občanského referenda je rovněž odůvodněn faktickým 

postupem odpůrce v rámci pořizování nového územního plánu města Řevnice. Odpůrce 

aktivně činí a iniciuje kroky pořizovatele územního plánu k tomu, aby se konalo 

opakované veřejné projednání územního plánu v podobě dané lokality C3 (bývalá 

betonárna/Za nádražím), která neodpovídá znění otázky č. 1 Občanského referenda. 

Nad rámec tohoto řízení má navrhovatel za to, že úprava neodpovídá ani současné 

podobě územního plánu, jakkoliv je odpůrcem tvrzen opak (viz níže zápisy ze 

Zastupitelstva města Řevnice). 

 

16. Postup odpůrce při přijímání územního plánu může zatížit nový územní plán vadami a 

vést v krajním případě schválení nového územního plánu k jeho částečné či úplné 

neplatnosti z důvodu porušení § 13 odst. 3 zákona o místním referendu, jakož i 

k omezení možnosti provedení změny ve využití dotčeného území po Občanském 

referendu. Navrhovatel má obecně za to, že se může lišit posouzení změn využití 

konkrétního území v případě přijímání nového územního plánu od případu následné 

změny územního plánu, a to též v rámci případného soudního přezkumu (viz vymezení 

námitek). Navrhovatel tudíž má za to, že je dán jednoznačný veřejný zájem na tom, aby 

se konalo Občanské referendum o otázce č. 1 před dalšími kroky v přijímání nového 

územního plánu, tedy zejména před samotným vydáním nového územního plánu. 

 

17. Zastupitelstvo města Řevnice k bodu 23 programu přijalo dne 21.12.2020 usnesení č. 

15/ZM/15/2020, kterým „Zastupitelstvo ukládá určenému zastupiteli, aby s ohledem na 

soudní spory související s místním referendem týkajícím se lokality Eurovia u 

pořizovatele prověřil možnosti pokračování v pořizování nového Územního plánu města 

Řevnice v takové podobě pro lokalitu C3 "Za nádražím", aby regulativy odpovídaly 

současně platnému Územnímu plánu města Řevnice pro tuto lokalitu (tj. PV - drobná 

výroba a řemesla). Určený zastupitel požádá pořizovatele o prověření do 22. 1. 2021 a 

 
12  Odst. 28 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2.10.2015, č.j. Ars 3/2014 – 41. 

https://www.mvcr.cz/soubor/mistni-referenda-tabulka-hlaseni.aspx
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bude o možnostech dalšího postupu informovat na příštím zasedání zastupitelstva 

obce." 

 

18. Určeným zastupitelem odpůrce je starosta odpůrce, který poté v bodu 7 na 16. zasedání 

Zastupitelstva města Řevnice dne 15.3.2021 informoval zastupitele, že podal 

pořizovateli žádost a že „Po konzultaci s pořizovatelem, zpracovatelem a právním 

zástupcem města byl postup vyhodnocen jako možný, návrh je nutné upravit (zhruba do 

poloviny března-zpracovatel), projednat SEA (cca 1 měsíc-pořizovatel) a předjednat s 

dotčeným orgány (pořizovatel a zpracovatel), zároveň je třeba přepracovat odůvodnění 

(pořizovatel + Mgr. Peterka)“. 

 

19. Na 18. zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 21.6.2021, poté v rámci bodu 17 

zazněly tyto informace k veřejnému projednání: „Další postup v projednání územního 

plánu. Odbor územního plánování z Černošic obdržel v červnu stanovisko Krajského 

úřadu Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství k podstatné úpravě 

územního plánu – plocha C3 nové centrum na plochu VO2 výroba a obchod za Nádražím 

(zachování stávajících regulací) a dalších úprav dle námitek. Dle tohoto stanoviska nemá 

tento orgán k úpravě úp z hlediska územních systémů ekologické stability, zvláště 

chráněných území, živočichů či rostlin připomínek, lze vyloučit významný vliv úprav úp 

na předmět ochrany nebo celistvost chráněných lokalit a dále nepožaduje zpracovat 

vyhodnocení vlivů upraveného návrhu ÚP Řevnice na životní prostředí (SEA). Územní 

plán tak může pokračovat v projednání po zapracování námitek zpracovatelem a 

pořizovatelem. Po dohodě s pořizovatelem a zpracovatelem byl dohodnuto uveřejnění v 

prvním týdnu července a veřejné projednání upraveného návrhu 25.8.2021.“ 

 

Důkaz:  Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 21.12.202013 

 Zápis č. 16 ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 15.3.2021 

 Zápis č. 18 ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 21.6.2021 

 

20. Navrhovatel obecně má za to, že současný postup odpůrce ve věci příjímání územního 

plánu není správný, kdy z informací poskytnutých zastupitelům odpůrce vyplývá, že 

návrh územního plánu nebyl přepracován na základě námitek, ale v souvislosti se 

sporem o Občanské referendum. Věcně se tudíž nejedná o případ podstatné úpravy 

návrhu územního plánu na základě veřejného projednání ve smyslu § 53 odst. 2 

stavebního zákona14, ale o změnu zadání územního plánu, respektive o pokyny pro 

zpracování návrhu územního plánu ve smyslu § 51 odst. 3 stavebního zákona. Taková 

změna tudíž měla být přímo a jednoznačně schválena zastupitelstvem odpůrce, nikoliv 

 
13  Zápisy formálně označeny v souladu s jejich pojmenováním odpůrcem. Zápisy jsou dostupné na 

adrese: https://www.revnice.cz/cs/samosprava/zastupitelstvo/zapisy-ze-zastupitelstva/ 
14  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

https://www.revnice.cz/cs/samosprava/zastupitelstvo/zapisy-ze-zastupitelstva/
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ve formě žádosti na pořizovatele o prověření a následného vzetí změny (nadto ještě 

zřejmě v odlišné podobě) na vědomí zastupitelstvem15. 

 

21. Výše uvedený postup odpůrce podtrhuje naléhavost rozhodnutí nadepsaného soudu o 

vyhlášení Občanského referenda o otázce č. 1, neboť v opačném případě může dojít 

k zatížení nového územního plánu vadami a k následným vleklým právním sporům, 

kterým lze předejít. Navrhovatel s ohledem na velmi pozitivní přístup odpůrce k bytové 

výstavbě v dané lokalitě, který konstatoval i Krajský soud v Praze16, nepochybuje o tom, 

že by odpůrce využil „časový aspekt“ v kampani před Občanským referendem a rovněž 

jakékoliv procesní mechanismy k zamezení naplnění účelu otázky č. 1 Občanského 

referenda. Ostatně odpůrce právě za účelem výstavby bytů v této lokalitě porušil zákon. 

Soud by měl dle navrhovatele dbát při zvažování dalšího postupu ve věci na reálné 

důsledky svého procesního postupu a na šetření účelu zákona o místním referendu, tedy 

na reálné umožnění přímé participace občanů při rozhodování. 

 

22. Navrhovatel vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mění svůj návrh (výrok 2) 

způsobem, aby soud vyhlásil Občanské referendum tak, že se bude Občanské 

referendum konat ve městě Řevnice současně s volbami do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky ve dnech 8. a 9. října 2021. 

 

III. Odpadnutí překážky v řízení a návrh na pokračování v řízení 

 

23. Soud přerušil toto řízení usnesením s ohledem na faktickou dřívější realizaci kolizního 

Městského referenda (zejména odst. 3 až 5 usnesení) s tím, že dle soudu záleží, zda 

vznikne překážka podle § 7 písm. h) zákona o místním referendu a zda se tuto podaří 

právní cestou odstranit. Jakkoliv má navrhovatel za to, že by rozhodnutí o otázce č. 1 

Městského referenda17 ani nemohlo vytvořit překážku přípustnosti konání Občanského 

referenda, neboť návrh na konání Občanského referenda byl podán již před rozhodnutím 

v Městském referendu a zároveň se jedná o věcně odlišnou otázku (s ohledem na 

rozdílné přípustné využití dané lokality), postupoval on a jeho zmocněnec zcela 

v souladu s odůvodněním usnesení o přerušení řízení. Navrhovatel – i přes své výhrady 

(viz též níže) – tedy dosud akceptoval procesní postup soudu v tomto řízení, avšak 

aktuálně je dalším případným odkladem přímo ohrožen účel Občanského referenda. 

 
15  Podle navrhovatele je sporné, zda by takové usnesení mohlo zastupitelstvo odpůrce schválit, tedy 

zda v případě územního plánu platí zákaz dle § 13 odst. 3 zákona o místním referendu pouze na 
výsledné schválení vydání územního plánu, nebo i na některé kroky v rámci procesu příjímání 
územního plánu. Tato otázka však není předmětem tohoto sporu. 

16  Viz bod 56 Usnesení KSP: „..z vyjádření odpůrce v průběhu řízení je patrný negativní postoj k 
vyloučení bytové výstavby v lokalitě bývalé betonárny (a k otázce č. 1 Občanského referenda 
vůbec)“. 

17  Platí v případě, že by rozhodnutí o otázce č. 1 v Městském referendu sice bylo platné, avšak nebylo 
závazné. 
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24. Na základě telefonického sdělení z Nejvyššího správního soudu není aktuálně 

předpoklad, že bude časově rozhodnuto o kasaci ve věci Městského referenda tak, aby 

bylo včas vyhlášeno Občanské referendum spolu s volbami do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky konanými dne 8. a 9. října 2021.18 Navrhovatel v této 

souvislosti rovněž připomíná, že Nejvyšší správní soud jako celek je pod zvýšeným 

nápadem v důsledku opatření přijímaných v souvislosti s pandemií COVID-19.  

 

25. Podle poskytnutých informací má dojít k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

v kasačním řízení pravděpodobně v září (možná však i později), přičemž nadepsaný 

soud by poté zřejmě nevyhlásil Občanské referendum společně s volbami s odkazem na 

odst. 41 usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25.8.2020, č. j. 55 A 90/2020-40, dle 

kterého je nejzazší okamžik pro vyhlášení místního referenda v případě souběhu s 

volbami 30 dnů přede dnem voleb.19 Pozdější termín20 rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu může být dán též předestřenými právními otázkami, kdy odpůrce rozporuje celou 

dosavadní ustálenou rozhodovací praxíi správních soudů a Ústavního soudu ve věci 

místních referend a kdy navrhovatel předestřel otázku (analogické) aplikace § 13 odst. 

3 zákona o místním referendu, která by měla znemožňovat orgánům odpůrce rozhodovat 

ve věci vyhlášení nového územního plánu před konáním Občanského referenda, neboť 

jím takové rozhodování ze zákona v dané době nepřísluší. 

 

26. Ačkoliv navrhovatel je věcně srozuměn s důvody21, které vedly v září 2020 nadepsaný 

soud k přerušení tohoto řízení v případě platného rozhodnutí v Městském referendu 

(písm. d) usnesení) až do pravomocného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

v řízení o kasačních stížnostech, setrvání soudu na takovém postupu v srpnu 2021 by 

bylo přímým zásahem do práv navrhovatele a nemá již jakoukoliv oporu ani v s.ř.s., ani 

v zákoně o místním referendu. 

 

27. Soud odůvodnil přerušení řízení výslovně s odkazem na § 48 odst. 2 písm. c) s.ř.s., dle 

kterého předseda senátu svým usnesením přeruší řízení, jestliže rozhodnutí závisí na 

otázce, kterou není soud v tomto řízení oprávněn řešit. Takovou otázkou bylo tedy 

faktické dřívější konání Městského referenda a rozhodnutí v něm přijatá, o jejichž 

neplatnosti nebyl soud v tomto řízení o vyhlášení Občanského referenda oprávněn 

rozhodnout. Krajský soud v Praze však již předmětnou otázku neplatnosti rozhodnutí 

 
18  Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 

611/2020 Sb. 
19  V daném případě se jednalo o souběh s volbami do krajských zastupitelstev, nicméně závěr je 

obecněji aplikovatelný i při souběhu místního referenda s dalšími volbami – viz § 14e odst. 3 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

20  S ohledem na neexistenci zákonné lhůty pro rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se jedná o 
relativně pozdější termín. 

21  Navrhovatel tudíž byl ochoten vyčkat, zda nerozhodne Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti 
odpůrce, avšak k tomuto bohužel dosud nedošlo a zřejmě ani včas nedojde tak, aby se Občanské 
referendum konalo alespoň současně se sněmovními volbami. 
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přijatých v kolizním Městském referendu rozhodl svým pravomocným Usnesením KSP, 

a tedy již rozhodnutí soudu nezávisí na žádné otázce, kterou by nebyl oprávněn soud 

v tomto řízení řešit. Pravomocný výrok Krajského soudu v Praze o neplatnosti rozhodnutí 

o otázce č. 1 v Městském referendu je pro soud závazný dle § 55 odst. 5 s.ř.s. ve spojení 

s § 54 odst. 6 s.ř.s. 

 

28. Na výše uvedeném závěru ničeho nemění ani odpůrcem podaná kasační stížnost proti 

pravomocnému rozhodnutí, neboť tento mimořádný opravný prostředek dle § 107 s.ř.s. 

nemá odkladný účinek a věc je rozhodnuta. Samotný odpůrce v řízení o kasační stížnosti 

vedeném Nejvyšším správním soudem přitom ani nežádal o přiznání odkladného účinku 

postupem dle § 107 s.ř.s. Vzhledem k absenci lhůty pro rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu v řízení o kasační stížnosti a k postupu odpůrce v rámci procesu vydání nového 

územního plánu nelze již nadále přisvědčit tomu, aby soud v tomto řízení vyčkával právě 

na zamítnutí kasační stížnosti odpůrce, když je předmětná otázka již pravomocně 

Krajským soudem v Praze rozhodnuta a případná překážka dle § 7 písm. h) zákona o 

místním referendu zde – pro soud a účastníky závazně – není. 

 

29. Navrhovatel konstatuje, že i ve zcela hypotetickém případě, v němž by Nejvyšší správní 

soud popřel veškerou judikaturu svou i Ústavního soudu ve vztahu k místním referendům 

a vyhověl kasační stížnosti odpůrce ve věci neplatnosti rozhodnutí přijatého o otázce č. 

1 v Městském referendu, tak by odpůrce mohl žádat o přiznání odkladného účinku 

vyhlášení Občanského referenda a zrušení jeho vyhlášení Nejvyšším správním soudem 

v dalším řízení o kasační stížnosti.22 Ani teoreticky tak nehrozí, že by rozhodnutím soudu 

v tomto řízení mohlo dojít k zásahu do práv a ke zkomplikování procesu přijímání nového 

územního plánu. V případě nepokračování v tomto řízení naopak negativní následky 

nepochybně nastanou, jakkoliv již bylo příslušným senátem Krajského soudu v Praze o 

Městském referendu pravomocně rozhodnuto a tento se nadto již pečlivě vypořádal 

s argumentací odpůrce proti Občanskému referendu.  

 

30. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tudíž již ve smyslu § 48 odst. 6 s.ř.s. odpadla 

překážka řízení a soud je povinen v tomto řízení pokračovat a rozhodnout o vyhlášení 

Občanského referenda ve lhůtě dle § 91a odst. 3 zákona o místním referendu.  

 

IV. Poznámky k argumentaci odpůrce 

 

31. Odpůrce podal k návrhu na vyhlášení Občanského referenda své vyjádření ze dne 

20.9.2020. Odpůrce v tomto vyjádření potvrdil, že navrhovatel podal bezvadný návrh na 

vyhlášení Občanského referenda ve smyslu § 12 odst. 4 zákona o místním referendu. 

Odpůrce dále argumentoval k nevyhlášení Občanského referenda údajným rozporem s 

 
22  Nadto lze důvodně předpokládat, že Nejvyšší správní soud v mezičase před konáním Občanského 

referenda spolu se sněmovními volbami skutečně rozhodne o kasační stížnosti odpůrce ve věci 
Městského referenda a v nepravděpodobné variantě vyhovění by Nejvyšší správní soud nepochybně 
přisvědčil odkladnému účinku kasační stížnosti proti vyhlášení Občanského referenda. 
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§ 6, § 7 písm. d) a § 7 písm. e) zákona o místním referendu. Argumentace odpůrce je 

věcně nesprávná a právně nedůvodná, kdy předložená tvrzení nedokládají existenci 

jakékoliv zákonné překážky pro vyhlášení Občanského referenda. Takovou zákonnou 

překážkou samozřejmě není snaha odpůrce o umožnění bytové výstavby v 

dotčené lukrativní lokalitě, ať už je odůvodňována jakkoliv. 

 

32. Odpůrce použil takřka totožnou argumentaci též v řízení o neplatnosti rozhodnutí 

v Městském referendu, v němž byla kompletně vyvrácena zmocněncem navrhovatele a 

Krajským soudem v Praze, s nimiž se navrhovatel ztotožňuje. Navrhovatel proto pouze 

ve stručnosti rekapituluje hlavní výhrady vůči argumentaci odpůrce. 

 

33. Odpůrce předně argumentuje § 6 zákona o místním referendu, kdy výslovně tvrdí, „že 

zastupitelstvo města Řevnice nemůže konkrétní znění Návrhu ÚP v rámci samostatné 

působnosti ovlivnit“.23 Odpůrce opakovaně (též v řízení o kasační stížnosti) tvrdí, že ani 

nemá nástroje, kterými by mohl takto výrazně ovlivnit podobu územního plánu, aby mohl 

vyhovět otázce č. 1 Občanského referenda. Zastupitelstvo města Řevnice a přímo 

starosta jakožto určený zastupitel přitom – a to i bez schválení změny zadání územního 

plánu/pokynů pro zpracování návrhu územního plánu24 – docílili u pořizovatele změny 

návrhu územního plánu v dotčené lokalitě C3, ve vztahu k níž se má konat Občanské 

referendum. Odpůrce má tak nejen právní, ale samozřejmě též faktické nástroje mimo 

proces přijímání a vydání nového územního plánu, kterými by mohl docílit souladu 

s rozhodnutím „ANO“ o otázce č. 1 Občanského referenda. Ostatně jak výslovně uvádí 

důvodová zpráva k § 6 stavebního zákona „Rozhodující úlohu při rozhodování o pořízení 

územně plánovací dokumentace má zastupitelstvo obce, pro jejíž území se územně 

plánovací dokumentace pořizuje.“25 Stejný závěr poté učinil Krajský soud v Praze 

s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.10.2012, č. j. Ars 4/2012 

- 47.26 

 

34. Odpůrce dále argumentuje § 7 písm. d) zákona o místním referendu, dle něhož nelze 

konat místní referendum „jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu 

s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu 

s právními předpisy“. Odpůrce zde bez konkrétních tvrzení spekuluje, že by výsledná 

podoba územního plánu mohla být v rozporu s právními předpisy a zasahovat do 

vlastnického práva, k čemuž odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

12.1.2016, č. j. 2 As 212/2015-27, (Tlustice). S tímto tvrzením se vypořádal Krajský soud 

v Praze v odst. 41 až 43 Usnesení KSP. 

 

35. Navrhovatel k tomuto doplňuje, že v konkrétním případě tak odpůrce tvrdí, že změna 

povoleného užití území bývalé betonárny (stávajícího brownfieldu) v rámci nového 

 
23  Bod 28 vyjádření odpůrce. 
24  Viz body 15 a násl. tohoto podání včetně odkazovaných zápisů ze Zastupitelstva města Řevnice. 
25  Citovaná důvodová zpráva je plně použitelná bez ohledu na pozdější novelizace stavebního zákona. 
26  Srov. odstavce 34 až 38 Usnesení KSP. 
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územního plánu, která nebude zahrnovat funkci bydlení, může být v rozporu s právními 

předpisy. Ačkoliv v současné podobě nemůže být dané území využito pro účely bydlení. 

Navrhovatel má za to, že řešení dle otázky č. 1 Občanského referenda je jednak zcela 

v souladu s právními předpisy, jednak je pro danou lokalitu podle názoru navrhovatele 

nejvhodnější. Řešení dle otázky č. 1 Občanského referenda je v mezích urbanistických, 

ekologických, ekonomických a dalších mantinelů územního plánování a přísluší v rámci 

těchto mantinelů autonomnímu rozhodování obce27, přičemž podle navrhovatele ctí i 

princip proporcionality28 a umožňuje smysluplné využití území, jak výslovně konstatoval 

soud v řízení o neplatnosti rozhodnutí v Městském referendu.29 Odpůrcem tvrzená 

obava o možné nezákonnosti proto není věcně jakkoliv opodstatněná. Ostatně odpůrce 

již mohl iniciovat takovou úpravu návrhu územního plánu v lokalitě C3 a její veřejné 

projednání, které by ukázalo nedůvodnost této (údajné30) obavy odpůrce. 

 

36. Odpůrce závěrem namítal, že nelze konat Občanské referendum, neboť se dle odpůrce 

jedná ve smyslu § 7 písm. e) zákona o místním referendu o případ, kdy se o položené 

otázce rozhoduje ve zvláštním řízení. Navrhovatel v této souvislosti odkazuje na odst. 

45 až 50 Usnesení KSP a v nich uvedenou judikaturu, kdy dle navrhovatele není dán 

jakýkoliv důvod se od ustálené rozhodovací praxe odchýlit. 

 

V. NÁVRH ROZHODNUTÍ 

 

37. Navrhovatel s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti mění svůj návrh tak, aby 

Krajský soud v Praze rozhodl usnesením následovně: 

 

I. Vyhlašuje se místní referendum ve městě Řevnice o této otázce:  

 

„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?“ 

 

 
27  Obdobně též Krajským soudem v Praze odkazovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

24.10.2007, č.j. 2 Ao 2/2007-73. 
28  Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.9.2020, č.j. 4 As 436/2019 – 62. 
29  Srov. bod 42 Usnesení KSP: „I kdyby byla odpověď na otázku č. 1 Občanského referenda závazná, 

stále by bylo možné dané území smysluplně využít, a to pro činnosti, které odpovídají dosavadnímu 
způsobu využití (výrobní plocha - byť v porovnání se stávajícím stavem jen nerušící činnosti), a dále 
pro občanské vybavení.“ 

30  Navrhovatel rozhodně nechce spekulovat o pohnutkách odpůrce, nicméně s ohledem na dosavadní 
jednání zástupců odpůrce je navrhovatel přesvědčen, že se zde jedná pouze o účelové tvrzení, 
nikoliv o projev nepřiměřené opatrnosti odpůrce. 
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II. Místní referendum se bude konat současně s volbami do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. a 9 října 2021. 

 
 
 
 

za navrhovatele 
Mgr. Pavel Duška, advokát 
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