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Krajský soud v Praze 

Nám. Kinských 5 

150 75 Praha 5 

V Brně dne 18. 8. 2021 

sp. zn. 54 A 27/2020 

Navrhovatel: Přípravný výbor pro konání místního referenda v obci 

Řevnice zastoupený panem Milanem Tomkem, bytem 

Seifertova 1143, 252 30 Řevnice 

 

Odpůrce: město Řevnice se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

74, 252 30 Řevnice 

Právní zástupce:  David Zahumenský, advokát se sídlem AK třída Kpt. Jaroše 

1922/3, 602 00 Brno, ev. ČAK 14661 

Vyjádření k návrhu Přípravného výboru, žádost o opětovné 

přerušení řízení 

 

Elektronicky 

Přílohy: 

 

- Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti projednávané pod sp. zn. 

Ars 6/2020 vč. doručenky 
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I. 

Úvod 

1. Dne 11. 8. 2021 bylo městu Řevnice (dále jen „Město“) doručeno usnesení 

Krajského soudu v Praze ze dne 11. 8. 2021, č. j. 54 A 27/2020 – 81, kterým soud 

rozhodl o pokračování v řízení o vyhlášení místního referenda, a to pouze o první otázce, 

neboť o druhé otázce bylo řízení zastaveno (navrhovatel vzal zčásti zpět svůj návrh).  

2. Navrhovatel vzhledem k nastalému časovému odstupu 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, a to 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? 

 

II. 

Námitka proti usnesení o pokračování v řízení, návrh na opětovné přerušení 

řízení 

3. Město předně namítá, že nynější rozhodnutí o pokračování v řízení 

považuje za rozporné s předchozím rozhodnutím téhož soudu, který rozhodl 

následovně, což je v usnesení, ke kterému Město činí toto vyjádření dokonce uvedeno:  

„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. Město podalo kasační stížnost dne 24. 11. 2020. O této kasační stížnosti 

nebylo dosud rozhodnuto, tj. není splněna podmínka pro pokračování v řízení u 

zdejšího soudu. 

5. Zdůvodnění, které Krajský soud v Praze uvádí, považuje Město za absurdní: „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 
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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.“ 

6. Pokud chtěl Krajský soud v Praze rozhodnout původně jinak, měl tak učinit 

rovnou a ne zpětně pokoutně měnit význam výroku, ve kterém bylo jasně uvedeno, 

že se řízení přerušuje do rozhodnutí o kasační stížnosti a nikoli do rozhodnutí o 

žádosti o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Město snad mohlo spoléhat na 

to, že správní soud tuší, že kasační stížnost nemá automaticky odkladný účinek a kdyby 

chtěl možnost pokračovat v řízení spojit s jakýmkoliv jiným okamžikem, učinil by tak.  

7. Město, které spoléhalo na správnost soudního rozhodnutí a tomuto 

svému předpokladu přizpůsobilo svoje kroky, pokud jde o „obhajobu“ v rámci 

soudního řízení, nemůže být trestáno za to, že soud snad chce revokovat svoje 

rozhodnutí, které z nějakých důvodů považuje za nesprávné.  

8. Město také považuje za nevhodnou bagatelizaci kasační stížnosti ze strany 

navrhovatele. Nesčetněkrát se stalo, že právě v důsledku tohoto opravného prostředku 

bylo napraveno zásadní pochybení soudů nižší instance. Vedle toho si Město neumí 

představit, že by navrhovatel uvažoval stejně, jestliže by Krajský soud v Praze rozhodl 

ve prospěch Města – souhlasil by pak navrhovatel s tím, že jím uplatněná kasační 

stížnost je v podstatě zbytečná a bez významu a že může Krajský soud v Praze jen tak 

změnit výrok svého předchozího rozhodnutí. To si Město neumí opravdu představit. 

Město doufá, že soud nebude na tyto „argumenty“ reagovat.  

9. Město opakuje, že nemělo v kontextu toho, že řízení bylo zdejším soudem 

přerušeno až do doby rozhodnutí o kasační stížnosti, žádný důvod žádat NSS, aby 

podané kasační stížnosti přiznal odkladný účinek. S ohledem na usnesení zdejšího 

soudu č. j. 54 A 27/2020 – 27, ale Město bylo nuceno na situaci reagovat a 

proto dne 17. 8. 2021 podalo žádost, aby podané kasační stížnosti byl přiznán 

odkladný účinek.  
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10. Město je přesvědčeno, že i v kontextu argumentace, kterou zdejší soud 

uvedl v usnesení č. j. 54 A 27/2020 – 27 jsou nyní opětovně dány důvody pro 

to, aby řízení bylo přerušeno, a to minimálně do doby, než bude rozhodnuto o 

tom, zda kasační stížnosti bude přiznán odkladný účinek, nebo ne. 

11. Pokud by zdejší soud předtím, než rozhodl o návrhu na pokračování 

v řízení, zaslal návrh navrhovatele Městu k vyjádření (což je ostatně také 

postup, který zohledňuje právo Města na kontradiktornost řízení a rovnost 

zbraní), mohlo Město tento úkon učinit rovnou bez toho, aby vůbec bylo 

v řízení pokračováno. S ohledem na to, že Městu byla tato možnost odepřena, 

je nyní jediným správným postupem opětovně řízení přerušit.  

12. Město dále považuje za minimálně zvláštní, obrátil-li se navrhovatel na soud 

s žádostí o pokračování v řízení až nyní. Přitom je mu již minimálně od podzimu 2020, 

tj. téměř rok, známo rozhodnutí Krajského soudu v Praze, kterým nyní zdůvodňuje 

potřebu pokračovat v řízení. Současně je mu známo, že bude dne 7. 9. 2021 probíhat 

opakované veřejné projednání. Pokud by skutečně navrhovateli šlo o to, aby se 

Město rozvíjelo podle jeho představ, měl reagovat již loni na podzim a udělat 

všechny podle něj potřebné kroky včas. To, že podal zmíněný návrh až nyní, 

považuje Město za obstrukční jednání, jehož cílem vzhledem k úpravě návrhu 

nemůže být ani prosazení změny návrhu územního plánu podle požadavků místního 

referenda, neboť již není žádný záměr, proti kterému by bylo třeba „bojovat“.  

Předmětným postupem se Město dostává do krajní právní nejistoty. Také z tohoto 

důvodu Město navrhuje, aby řízení bylo znovu přerušeno do doby, než bude rozhodnuto 

o podané kasační stížnosti.  

 

III. 

Argumentace proti vyhlášení místního referenda  

 

13. Město také napadá mimořádně krátkou lhůtu, kterou dostalo od soudu 

k vyjádření. Usnesení bylo právnímu zástupci Města doručeno dne 11. 8. 2021 do 

datové schránky. Lhůta jednoho týdne, přičemž teprve po výzvě právního zástupce 

Města obdrželo Město také samotný návrh navrhovatele, aby vůbec vědělo, k čemu 

přesně se má vyjádřit, je obzvláště během letních prázdnin a čerpání dovolených 

zarážející. Fakticky pak jde o pouhé 3 pracovní dny, ve kterých je třeba reagovat 

(včetně komunikace s orgány Města). A to v situaci, kdy právní zástupce Města se 

nachází s rodinou mimo Brno a svoji kancelář.  

14. K samotnému vyhlášení místního referenda Město trvá na argumentaci, kterou 

uvedlo v předchozí fázi řízení. Město uvádí, že nesouhlasí s obviněním ze strany 

navrhovatele, že by bylo vstřícné vůči bytové výstavbě. Není to pravda, což 

ostatně potvrzuje i zadání nového územního plánu, kde se uvádí, že návrh 

územního plánu musí mj. respektovat tento požadavek: 
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Navrhovat přiměřený rozvoj sídel, hospodárně využívat zastavěné území (podpora 

přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 

zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 

fragmentace. Zajistit dostatečné zastoupení a kvalitní řešení veřejných prostranství. Pro 

rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a využití 

dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí. 

15. Vedle toho se v upraveném návrhu regulace pro plochu VO2 jasně uvádí, že 

funkce bydlení je nepřípustná krom služebních bytů. Jakákoliv argumentace, která 

tvrdí, že je zájmem Města prosazovat v této lokalitě rezidenční bydlení, se tedy 

nezakládá na pravdě. 

16. Město zdůrazňuje, že od okamžiku, kdy soud naposledy rozhodoval ve věci, 

došlo k zásadní změně v územním plánu. Nově je v upraveném návrhu územního 

plánu k opakovanému veřejnému projednání, které proběhne 7. 9. 2021 (a návrh 

byl pořizovatelem již uveřejněn před podáním navrhovatele k soudu) daná lokalita 

označena jako VO2 Za Nádražím. Jsou jí přiřazeny tyto funkční regulativy (viz 

kompletní upravený návrh na stránkách pořizovatele územního plánu 

https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-rp-a-us-obci-v-orp-

cernosice/projednavane/revnice/):    

Hlavní využití 

Nerušící drobná výroba a služby, stavby technické a dopravní infrastruktury. 

Veřejná prostranství, parky. 

 

Přípustné využití 

Velkokapacitní prodejní plochy. 

 

Podmíněně – přípustné využití 

Stavby, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, jsou podmíněně přípustné 

za podmínky, že budou splněny přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i 

venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Ostatní jiné stavby za 

podmínky, že odpovídají charakteru území a nenarušují hlavní využití plochy. 

 

Charakter zástavby: 

Plochy určené pro výrobu či obchod. Zástavba je charakteristická těsnou blízkostí řeky 

Berounky a železniční stanice s návaznosti na centrum města. 
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Nepřípustné využití  

Bydlení (s výjimkou služebních bytů), objekty a plochy pro rekreaci, rozsáhlá výrobní, 

skladová a dopravní zařízení. Dále všechny stavby, jejichž provoz by narušoval životní 

prostředí nad přípustnou míru stanovenou hygienickými předpisy. 

 

17. Město se domnívá, že přípravný výbor byl občany zmocněn k tomu, aby 

usiloval o vyhlášení referenda o obou otázkách, nikoli aby rozhodoval, o které z 

otázek se referendum konat má o které ne. Proto Město nechápe, jak je možné, že 

přípravný výbor vzal zčásti zpět svoji původní žalobu. Takový postup je v rozporu s tím, 

k čemu byl občany zmocněn. Je také důležité upozornit na fakt, že lidé podepsali 

podpisovou listinu, neboť reagovali na dřívější regulaci obsaženou v návrhu územního 

plánu, která skutečně umožňovala výstavbu rezidenčního bydlení.  

18. Konání referenda proti nově navržené regulaci je tedy proti smyslu původního 

návrhu přípravného výboru. Přípravný výbor ve výzvě označené jako „Sbírka podpisů 

pro vyhlášení referenda v Řevnicích“:  

„Vážení obyvatelé Řevnic, jsou to již dva roky, kdy jsme se na Vás obrátili s prosbou o 

podporu petice proti masivní výstavbě v Řevnicích. Tento text podepsalo více než 800 

občanů a zdálo se, že připomínky k rozrůstání výstavby budou vedením města 

akceptovány. Vznikl Výbor pro tvorbu nového územního plánu (ÚP), kde má naše 

uskupení jednoho zástupce. Po dvou letech jednání, kdy jsme přinášeli připomínky, 

návrhy a byli jsme ochotni k ústupkům pro dosažení kompromisu, je jasné, že 

k přijatelné dohodě s městem o omezení nadměrné výstavby není možné 

dospět. Město již v současné době povoluje výstavbu v místech, kde to umožňuje 

stávající územní plán, dokonce i v záplavovém území (např. výstavba obytných domů 

v ulici V Luhu). A zároveň plánuje další rozsáhlou výstavbu, kterou by umožnilo 

schválení nového ÚP, kde jsou dvě hlavní lokality: 

a.    Oblast průmyslového areálu Eurovie – dle posledního návrhu zde má 

být postaveno 60 bytů a několik výškových kancelářských budov (obr. 1) 

b.    Má být povolena výstavba domů v oblasti Na Vrážce (obr. Č. 2) a 

existuje reálné nebezpečí dalšího rozšiřování výstavby v této lokalitě… 

Pokud dojde k realizaci výstavby ve všech těchto lokalitách, dojde k výraznému 

nárůstu počtu obyvatel Řevnic (o více než 1.000). S tím souvisí zvýšení 

dopravy, nedostatek infrastruktury (školy, školky, lékaři) a možné problémy 

s pitnou vodou. Jelikož se jedná o zásadní moment, kdy se naše město značně 

rozroste a nevratně změní svůj charakter považujeme za férové znát názor 

občanů. Proto jsme se rozhodli navrhnout uspořádání referenda, ve kterém 

budou dvě otázky.“ 

19. Přípravnému výboru a lidem, kteří podpisové listiny podepsali tedy šlo 

nejvíce a zásadně o omezení výstavby. To se s novou regulací stalo. Dnes tedy 

není vůbec zřejmé, zda by občané znovu podepsali takovou podpisovou listinu, pokud by 
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mělo referendum jít proti nově navržené regulaci v podstatě přejaté ze stávajícího 

územního plánu. 

 

20. Dále odpůrce poukazuje na to, že z odůvodnění k upravenému návrhu územního 

plánu k opakované veřejnému projednání vyplývá mj. následující: 

Územní plán podrobně prověřil možnosti transformace ploch v zastavěném území pro 

rozvoj bydlení. Pro přeměnu byla posuzována lokalita bývalé Eurovie, stávající 

průmyslového areálu při pravém břehu Berounky, která je díky své přímé návaznosti na 

vlakové nádraží a blízkost centra města dobrým kandidátem pro rozšíření centra města 

a tím i posílení celého sídla. Od transformace Eurovie bylo ustoupeno po veřejném 

projednání. 

Podnět k revizi návrhu vzešel z velkého množství námitek a připomínek, které 

nesouhlasili jednak s rozšiřováním centrální části a dále vyjadřovali velké 

obavy k možným komplikacích vzhledem k tomu, že se lokalita nachází v ploše 

ohrožené povodní. Územní plán tedy k transformaci nepřistoupil a zaměřil se primárně 

na rozvoj protipovodňových opatření. Regulace plochy byla ponechána stejná jako 

v ÚPSÚ (současně platný územní plán sídelního útvaru) Řevnice, došlo jen k jejímu 

zpřesnění a zaktualizování. Je tak umožněn rozvoj toho stávajícího areálu. 

Pro území za nádražím bylo pro první veřejné projednání v územním plánu navrženo 

využití Nové centrum, kde byla umožněna kompaktní zástavba sloužící pro bydlení, 

občanské a komerční vybavení. Podmínkou pro rozhodování v území bylo navrženo 

zpracování regulačního plánu, v územním plánu byla vyznačena důležitá propojení a 

výstavba byla podmíněna budováním protipovodňových opatřeních. Bylo prověřeno, že 

lokalita má výborné dopravní spojení do hl. m. Prahy, zároveň je v dobré docházkové 

vzdálenosti od centra Řevnic. Území má proto velký městotvorný potenciál. V mezidobí 

však bylo ve městě vyhlášeno referendum o tom, zda má či nemá v lokalitě být bytová 

výstavba. Okolo referenda vzniklo několik soudních sporů. Protože projednání 

územního plánu nelze, vzhledem k omezené platnosti současného územního 

plánu, zcela přerušit je nyní navrženo zachování a převzetí principu regulace z 

ÚPSÚ. 

21. Navrhovatel tvrdí, že ke změně navrhované regulace došlo kvůli referendu. To 

není pravdivé tvrzení, což potvrzuje i výše uvedené odůvodnění. 

22. Město zdůrazňuje, že vytvoření nové regulace pro plochu bývalé Eurovie 

odpovídá i připomínkám a námitkám, které byly k původnímu návrhu nového 

územního plánu uplatněny (jedná se např. o připomínky č. 

1,4,6,7,10,12,19,25,26,30 a např. o námitky č. 20,107,109,111):  

„Námitce (připomínce) týkající se lokality Nové Centrum se vyhovuje. Funkční využití 

lokality bylo po veřejném projednání začleněno do plochy VO2 – výroba a obchod za 

nádražím (viz stávající využití v platné ÚPD). Lokalita Z01 – C. 3 (označená v návrhu 

pro veřejné projednání) je poměrně komplikovaná, a to jak z hlediska přijetí plánované 

transformace území veřejností, tak v podobě zajištění komplexního řešení celé veřejné 
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infrastruktury lokality, na kterém je zapotřebí ještě podrobněji zapracovat. Z tohoto 

důvodu bylo od záměru transformace areálu Eurovia na bydlení upuštěno, aby 

nedocházelo k blokování procesu pořízení územního plánu. Transformaci lokality je tak 

možné v budoucnu řešit samostatnou změnou územního plánu, což se v současné době 

jeví jako vhodnější řešení.“ 

23. Město tudíž odmítá absurdní spekulace navrhovatele, že snad ke změně 

regulace došlo v rozporu s požadavky stavebního zákona. Ačkoli se tak nestalo (a 

ke změně došlo na základě námitek a připomínek uplatněných v předešlé fázi přípravy 

územního plánu, tj. přesně v souladu s prováděním tzv. podstatné změny návrhu 

územního plánu), Město má za to, že z hlediska ochrany vlastníka dotčeného 

pozemku je podstatné, aby změna byla projednána v opakovaném veřejném 

projednání, kde má možnost ke změnám regulace uplatnit námitku. Jiných 

subjektů, občanů Města či sousedů, se zachování regulace nedotýká, protože nedochází 

k žádnému novému zásahu do subjektivních práv.  

24. Město rovněž nechápe, co chtěl navrhovatel říci tímto tvrzením: „Taková změna 

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

formě žádosti na pořizovatele o prověření a následného vzetí změny (nadto ještě zřejmě 

v odlišné podobě) na vědomí zastupitelstvem.“ Nejednalo se o žádné pokyny k úpravě 

návrhu územního plánu ve smyslu stavebního zákona, ale o podstatnou úpravu návrhu, 

tudíž se navrhovatel plete v tom, jak má daný proces probíhat. Zastupitelstvo rovněž 

„nevzalo“ změnu na vědomí. S pořizovatelem samozřejmě za Město komunikuje určený 

zastupitel tak, jak to předvídá a požaduje stavební zákon.  

25. Nová regulace odpovídá stávajícímu (nyní platnému a účinnému) 

územnímu plánu Města, což ostatně potvrzuje i Krajský úřad Středočeského 

kraje ve svém stanovisku č. j. 056627/2021 KUSK ze dne 28. 5. 2021: „Plocha C3 – 

nové centrum byla změněna na plochu VO2 – výroba a obchod za nádražím. Jedná se o 

stávající areál Eurovia, který je v platném územním plánu vymezen jako plocha stávající 

průmyslová výroba.“ Ve stanovisku se dále uvádí: „Lokalita VO2 (změna plochy C3) je 

plocha převzatá ze stávajícího platného územního plánu.“ Je tedy evidentní, že takovým 

převzetím plochy nemůže být obyvatelstvo Města dotčeno, a nemohou být dotčeni 

dokonce ani sousedé, neboť se jedná o stále stejnou regulaci, která nebude mít nové 

negativní vlivy.  

26. Z podání navrhovatele nevyplývá, že tento sdělil soudu výše uvedené 

skutečnosti v celém rozsahu. To, že Město pokračuje v pořizování územního plánu je 

jen logickým důvodem jednak této provedené změny v regulaci a jednak toho, že je 

povinností Města mít zpracovaný nový územní plán (jinak Městu hrozí, že se k 1. 1. 

2023 ocitne bez územního plánu). Město si netroufá obviňovat přípravný výbor z jiných 

úmyslů, než že chce prosadit svoji představu o regulaci dotčené lokality, byť evidentně 

protizákonnou a nepřiměřenou, nebo dokonce odložit přijetí návrhu územního plánu, což 

by pro Město bylo velmi nepříjemné, ale současně se musí ohradit proti obviněním, že 

snad chce zmařit referendum. Jediným cílem Města je mít schválený kvalitní územní 

plán, který obstojí u soudního přezkumu, o čemž svědčí právě změna regulace v lokalitě 
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bývalé Eurovie, která nemůže být v rozporu s ničími zájmy, neb odpovídá pravidlům, 

která platí v předmětném území řadu let. 

27. Město má za to, že tato změna zcela změnila možnost vyhlásit místní 

referendum, a to z důvodu již dříve Městem tvrzeného rozporu položené otázky 

se zákonnými požadavky na územní plánování. Územní plán je sice pořizován ve 

veřejném zájmu a samozřejmě může zasahovat do vlastnického práva, ale jen 

v omezeném rozsahu a za splnění přísně stanovených podmínek, které postupem času 

dovodila judikatura zejm. Nejvyššího správního soudu.  

28. Město chápe, že místním referendem se občané mohou domáhat toho, aby Město 

učinilo všechny kroky v rámci územního plánování (které může učinit v samostatné 

působnosti) směřující k tomu, aby nedošlo ke změně regulace v územním plánu tak, aby 

nebylo možno realizovat nově zamýšlené záměry. Není ale přece možné, aby si 

občané vynucovali tvrdý zásah do vlastnického práva v situaci, kdy se regulace 

oproti stávající (a v případě lokality bývalé Eurovie mnoho let platné regulaci, 

která navíc odpovídá stávajícímu využití pozemků) v podstatě nemění a 

dochází jen k jejímu zpřesnění a zavedení ochrany před povodněmi. 

29. Přípravným výborem požadovaná regulace znamená podle názoru Města takový 

zásah do vlastnického práva, který je neodůvodnitelný. Samotné referendum není a 

nemůže být, což vyplývá i z judikatury, dostatečným důvodem pro provedení změny. 

Sám Krajský soud pak Městu potvrdil, že bude muset při přijímání nové regulace 

zohlednit mj. právě ochranu vlastnického práva. Město si při tvorbě územního plánu 

(má-li předejít hrozbě zrušení jeho části při soudním přezkumu) musí položit tyto 

otázky: 

a. Má zásah ústavně legitimní a o zákonné cíle opřený důvod? 

b. Je zásah činěn v nezbytně nutné míře?  

c. Je zásah činěn nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k 

zamýšlenému   cíli?  

d. Je zásah činěn nediskriminačním způsobem?  

e. Je zásah činěn s vyloučením libovůle?1 

30. Teprve jsou-li odpovědi kladné, může přistoupit ke změně. Důvody pro změnu 

musí pak uvést v odůvodnění územního plánu tak, aby z něj byly bez jakékoliv 

pochybnosti seznatelné. Pokud dodrží Město tato pravidla, může regulace obstát 

v pátém kroku algoritmu soudního přezkumu tak, jak ho před lety vymezil a nadále 

používá Nejvyšší správní soud. 

31. Město je přesvědčeno, že pouhý výsledek místního referenda nemůže být 

jediným a dostatečným důvodem pro to, aby změnilo novým územním plánem 

mnoho let používanou funkční regulaci v lokalitě bývalé Eurovie a aby donutilo 

vlastníka pozemků v lokalitě k tomu, aby mohl tyto využívat pouze pro stavby 

 
1 Viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Ao 1/2009–120 ze dne 21. 7. 2009. 
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občanské vybavenosti, veřejná prostranství a zeleň (čímž by pozemky navíc byly 

veřejně přístupné). Navíc se Město domnívá, že hlavní problém, kvůli kterému bylo 

ostatně referendum vyvoláno, bylo umístěni funkce bydlení do dané lokality. Tato 

možnost už ale neexistuje, umisťovat rodinné či bytové domy v území nebude 

možné. 

32. Město zde poukazuje na známou rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu, 

na kterou ostatně upozorňovalo i ve svých předchozích vyjádřeních. Jedná se o 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2016, č.j. 2 As 212/2015 - 27: 

„Stejně tak výsledek referenda sám sobě neobstojí, neboť ten odpůrkyni 

zavazoval a opravňoval pouze k úkonům souladným se zákonem. Při 

posuzování proporcionality zásahu je nezbytné posoudit veřejný zájem na 

nemožnosti využití daného území (stěžovatelova pozemku) k účelům, jež byly 

změnou č. 2 označeny za nepřípustné využití; zde je třeba hodnotit, k jakému 

využití bylo území původně určeno, jak je fakticky využíváno a zda jsou 

přijatelné důvody, pro které bylo omezení rozšířeno i na stavby změnou 

výslovně doplněné. „Veřejný zájem“ je neurčitým právním pojmem a zpravidla se jím 

rozumí ochrana zájmů prospívajících širšímu okruhu občanů, zájmů obce, vyššího 

územního celku, státu. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 10. 5. 2013, č. j. 6 As 

65/2012 - 161 (publ. pod č. 2879/2013 Sb. NSS), ve vztahu k ochraně přírody a krajiny 

uvedl, že veřejný zájem musí být výslovně formulován ve vztahu ke konkrétní 

posuzované záležitosti a musí být přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého či 

kolektivního. 

Ve vztahu k výstavbě jej nelze vykládat omezeně, např. tak, že je dán pouze u veřejně 

prospěšných staveb podléhajících zákonu č. 209/2011 Sb. Je ale otázkou krajským 

soudem výslovně neřešenou, zda lze za veřejný zájem označit výsledek referenda, v 

němž občané vyjádřili svůj nesouhlas s umístěním provozovny, jejíž existence je v 

obecné rovině legální a možná i potřebná, neboť i s ostatky zvířat je třeba nějakým 

způsobem nakládat. Změna č. 2 okruh nežádoucích staveb rozšířila na krematoria a 

pohřbívání zvířat ze zájmových chovů včetně jejich kremace, přičemž, byť stěžovatel ve 

svém návrhu rovněž zdůraznil kategorii „krematoria“, fakticky ve vztahu k nim svou 

věcnou argumentaci nevedl. Podobná zařízení v zemi běžně existují a otázka emisí 

spojených s jejich provozem je pak otázkou souladu provozu s právními předpisy, tedy 

ve vztahu ke změně č. 2 je otázkou spadající do části omezující využití území ke 

stavbám přesahujícím zákonné limity. Na motivaci konání i výsledku referenda lze 

usuzovat z jemu předcházející petice občanů odrážející jejich etický postoj k zařízením 

provádějícím kremaci malých zvířat a nedůvěru k proklamovanému účelu kremace 

pouze malých zvířat. Pokud by podkladem veřejného zájmu byl negativní postoj k 

určitým stavbám, pak by zřejmě nikde nebylo možno umístit zařízení likvidující 

odpady, produkující energie, zajišťující dopravu, vězení, psychiatrické léčebny 

apod. K tomu lze poukázat např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 

2011, č. j. 7 Ao 2/2011 - 127 (publ. pod č. 2497 Sb. NSS), jehož předmětem byla 

přípustnost omezení výstavby větrných elektráren v zásadách územního rozvoje. Zde 

tento soud vyslovil, že „[v] moderních západních společnostech dochází k dynamickému 
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střetu a zároveň souhře dvou v zásadě protichůdných tendencí. Na jedné straně 

autonomie jedince projevující se v jeho svobodné vůli a v tom, že má sféru 

základních práv, kterou jiní jedinci či stát zásadně nemají právo narušit, a na 

straně druhé rozhodováním většiny, projevujícím se v tom, že v jisté míře 

může být autonomie jednotlivce potlačena v důsledku rozhodnutí většiny 

zasahující do jeho právní sféry. Všechny nástroje právní regulace, od ústavních 

pravidel přes zákony, podzákonné právní předpisy, hybridní akty typu opatření obecné 

povahy až po rozhodnutí či jiné individuální akty aplikace práva, v sobě tento střet 

svobody jednotlivce a demokraticky vyjádřené vůle většiny implicitně obsahují. Právě 

proto je jedním ze základních ústavních požadavků na právní regulaci to, aby 

byla prováděna podle zásad subsidiarity a minimalizace zásahu do právní sféry 

jednotlivce, tedy tak, aby omezení svobody jednotlivce rozhodnutími většiny 

byla pokud možno zdrženlivá a založená na vážných a racionálních důvodech, a 

pokud již je k nim přikročeno, aby byla provedena tím nejšetrnějším rozumně 

dosažitelným způsobem.“ Znemožnění určitého legálního typu ekonomické či 

stavební aktivity za srovnatelných podmínek jinde na území České republiky 

běžně provozované soud označil za vybočení z mezí daných požadavkem 

subsidiarity a minimalizace zásahu do práv jednotlivců. Z podobných hledisek 

vycházel tento soud i v rozsudku ze dne 24. 11. 2011, č. j. 7 Ao 4/2011 - 126, 

řešícím střet veřejného a soukromého zájmu ve vztahu k provozu spalovny 

nebezpečných odpadů.“ 

33. Podobně jako Město pak vidí dopady tohoto rozhodnutí NSS i odborná obec: 

„Podle Nejvyššího správního soudu nelibost místní komunity jako důvod k zákazu 

určité aktivity cestou omezení v rámci územního plánování nestačí. Pokud jde o 

aktivitu podle celostátního práva obecně legální, lze ji omezit či dokonce zcela zakázat 

místní samosprávnou regulací jen a pouze tehdy, existuje-li pro takový zásah na 

základě objektivně existujících místních poměrů dostatečně důležitý důvod. Samotná 

nelibost místní komunity, daná například určitými etickými představami 

většiny občanů obce a třeba i projevenými v místním referendu, takovým 

dostatečným důvodem být nemůže. A i kdyby dostatečný důvod existoval, i tehdy 

musí místní regulace zasahovat do svobody jednotlivce v souladu se zásadou 

subsidiarity a minimalizace zásahu, tedy nejméně invazivním z dostupných k cíli 

vedoucích prostředků a jen tehdy, jde-li o prostředek v užším slova smyslu 

proporcionální sledovanému cíli. 

Soudní kontrola místních regulací se tak v pojetí Nejvyššího správního soudu nesmí 

omezit pouze na kontrolu férovosti procedury schvalování takové regulace. Jejím 

předmětem musí být i samotný věcný obsah regulace. Soud zde není od toho, aby 

místním komunitám diktoval, jakým způsobem mají uspořádat své záležitosti, v územně 

plánovacích regulací tedy konkrétně stanovit, jakým způsobem budou využívány ty 

které části území obce či kraje. Role soudu je spíše v podobě ochránce jednotlivců proti 

přepjaté a o nedostatečné důvody opřené regulaci. Soud tedy zkoumá k návrhu toho, 

jehož práva regulace omezuje, zda je omezení opřeno o dostatečně silný objektivně 
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existující důvod plynoucí z místních poměrů, a pokud ano, zda způsob regulace odpovídá 

zásadě subsidiarity a minimalizace zásahu.“2 

34. Je zřejmé, že samotné referendum nemá tu sílu, aby byla regulace v územním 

plánu plně přizpůsobena vůli místní komunity, ale naopak vždy a za všech okolností je 

zapotřebí, aby Město dodrželo princip subsidiarity a minimalizace zásahů, které musí být 

plně odůvodněny. Najít relevantní důvody pro změnu plochy VO2 (bývalé Eurovie) podle 

přání přípravného výboru však není objektivně možné.  

35. Město se domnívá, že musí dodržet povinnost vyslovenou Nejvyšším správním 

soudem, a to při posuzování proporcionality zásahu posoudit veřejný zájem na 

nemožnosti využití daného území k účelům, jež by byly novým územním plánem, 

pokud by v něm byla obsažena regulace podle návrhu přípravného výboru, označeny za 

nepřípustné využití. Město bude muset zhodnotit, k jakému využití bylo území původně 

určeno, jak je fakticky využíváno a zda jsou přijatelné důvody, pro které bylo omezení 

rozšířeno i na stavby změnou výslovně doplněné. Podle názoru Města skutečně nejsou. 

Město je přesvědčeno, že si občané nemohou vynucovat zrušení stávající regulace a 

omezení vlastnického práva jiných subjektů jen proto, že nesouhlasí s tím, jakou funkční 

regulaci územní plán pozemků přiřazuje a jak jsou fakticky využívány. 

36. Navrhovatel se tváří, že je naprosto lhostejné, jaká bude pro danou lokalitu 

zvolena regulace – tvrdí v podstatě, že je Město oprávněno zvolit pro území regulaci, 

jakou považuje za vhodné, bez ohledu na ochranu vlastnického práva. To ale není 

pravda. Potvrzuje to jiná rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu, např. ve věci 

obce Sokolnice, která nebyla s to prokázat u soudu, proč změnila územní plán tak, že na 

stabilizované plochy Br21/1s určené pro individuální bydlení v rodinných domech, 

obklopených soukromou zelení a zahrádkami, vložila funkční využití Rs – otevřená 

sportoviště, plochy rekreace se zázemím.  

37. Nejvyšší správní soud k tomu mj. řekl: „V nynějším případě tak, jak již bylo 

několikrát řečeno, stál proti sobě zájem obce na rozvoji sportu na svém území (a právo 

obce na samosprávu) a vlastnické právo navrhovatelů. Již shora bylo, s odkazem na 

rozsudek zdejšího soudu ze dne 31. 8. 2011, č. j. 1 Ao 4/2011 – 42, zmíněno, jak 

důležité postavení má vlastnické právo dle judikatury Nejvyššího správního soudu v 

systému základních práv a svobod. Aby tedy došlo k omezení tohoto práva, je třeba, 

aby mu konkuroval skutečně silný v kolizi stojící veřejný zájem (základní právo) a aby 

toto omezení obstálo i z hlediska subsidiarity a minimalizace zásahu do vlastnického 

práva a jeho proporcionality. V posuzované věci proti jasně definovanému vlastnickému 

právu stál do jisté míry vágně formulovaný veřejný zájem, kdy obec nijak konkrétně 

nespecifikovala, totiž neupřesnila, jaká opatření podporující rozvoj sportu mají být na 

pozemku p. č. 604 realizována a zda se skutečně bude jednat o záměr svědčící o 

dostatečně intenzivním a bezprostředním veřejném zájmu. Rovněž obec 

„přezkoumatelným“ způsobem nespecifikovala či nevyčíslila, jak finančně, organizačně 

nebo časově by byly náročné alternativní varianty rozvoje sportovišť, než ty, které byly 

 
2 https://www.epravo.cz/top/clanky/meze-libovule-mistni-komunity-v-uzemnim-planovani-aneb-nestaci-ze-se-
nam-obcanum-obce-neco-poste-nelibi-101529.html 
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zamýšleny na sporném pozemku (ačkoli tedy stěžovatel v kasační stížnosti naznačuje, 

že navrhovatelé nemají „vitální“ potřebu na pozemku p. č. 604 stavět rodinný dům a 

řešit takto svou potřebu bydlení, sám nenabízí jasněji uchopitelnou formulaci svých 

budoucích záměrů na daném pozemku). O potřebné subsidiaritě zásahu do vlastnického 

práva navrhovatelů, opřené o nemožnost realizovat rozvoj sportu v jiné lokalitě, se tedy 

nelze z územního plánu, resp. z reakce na námitky navrhovatelů v procesu přijímání 

územního plánu dozvědět skoro ničeho. Nadto je třeba vzít v potaz povahu veřejného 

zájmu (rozvoj sportu v obci), který zde stojí proti právu vlastnickému jakožto tzv. 

základnímu právu první generace. V tomto smyslu není, jak bylo výše naznačeno, 

zřejmé, a to z celého textu územního plánu, proč je, i přes citovanou proklamaci v 

kasační stížnosti, konkrétně v Sokolnici zájem na rozvoji sportu natolik zásadní, že musí 

pro jeho dosažení docházet k takto závažnému omezování vlastnických práv 

jednotlivců.“ (Rozsudek NSS ze dne 11. 8. 2016, č.j. 5 As 175/2014 – 29) 

38. Město stejně jako obec Sokolnice prostě a jednoduše není v daném případě 

schopno zdůvodnit, jakýže má zájem na funkčním využití území podle požadavků 

referenda právě v lokalitě bývalé Eurovie, když jsou na jeho území nepochybně 

vhodnější plochy. I když referendum proběhne, ke „kýžené“ změně regulace 

nebude Město oprávněno, a to právě proto, že by územní plán zatížilo zásadní 

vadou, kvůli které by vzhledem k ustálené judikatuře NSS, byla tato část 

územního plánu s velkou mírou pravděpodobnosti zrušena.  

39. Navrhovatel sice vychází z toho, že referendum je nepřekročitelný závazek Města 

k přijetí jím požadované regulace, ale to není a nebude pravda. Právě nepřiměřenost 

regulace ve vztahu k zásahu do vlastnického práva je jedním z nejčastějších příčin 

zrušení územního plánu. 

40. Město považuje za absurdní tvrzení navrhovatele v bodě 35. jeho podání, že „v 

konkrétním případě tak odpůrce tvrdí, že změna povoleného užití území bývalé 

betonárny (stávajícího brownfieldu) v rámci nového  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.“ 

41. K tomu Město jen dodává, že se nedomnívá, že by změna, která nebude 

zahrnovat funkci bydlení, zasahovala do vlastnického práva. Do vlastnického práva 

ale podle názoru Města zasahuje, a to zásadně, regulace navrhovaná 

přípravným výborem. Město se domnívá, že to bylo z jeho vyjádření více než jasné. 

Město nerozumí potřebě degradovat ochranu vlastnictví v územním plánování, když se 

přitom jedná o základní právo první generace, jehož ochrana je v právním státě 

nezbytná. To, že se navrhovatel domnívá, že jím připravený návrh regulace, je vhodný a 

správný, je snad samozřejmé, jinak by zřejmě neměl potřebu iniciovat referendum a 

domáhat se změny navržené regulace ještě mimo procesy územního plánování. 

Správnost regulace a její zákonnost se ale neposuzuje podle toho, co 

konvenuje některým občanům, ale podle právních předpisů. A s těmi, je podle 
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názoru Města, navrhovaná regulace v rozporu, a to pro příliš velký zásah do 

vlastnického práva, který ale není možné odůvodnit.  

42. Vedle této argumentace Město zdůrazňuje, že se 7. 9. 20213 koná opakované 

veřejné projednání již upraveného návrhu. Referendum by se (v případě, že by soud 

upravenému návrhu přípravného výboru vyhověl) konalo až po proběhlém 

opakovaném veřejném projednání. Na tomto projednání mají obyvatelé Města 

možnost uplatnit připomínky námitky, popř. zmocnit jak jejich uplatnění zástupce 

veřejnosti, a tímto postupem se snažit ovlivnit podobu územního plánu tak, jak to 

předpokládá zákon č. 183/2006 Sb. Jestliže referendum proběhne až spolu s volbami, 

pak to pro Město znamená další odložení přijetí územního plánu a další případné veřejné 

projednání, pokud Město dospěje k závěru v rámci procesu územního plánování, že je 

ještě možno územní plán změnit a doplnit do něj regulaci podle návrhu přípravného 

výboru (což nebude povinno, i když bude výsledek referenda platný a závazný z výše 

uvedených důvodů).  

43. Ostatně to Městu potvrdil sám zdejší soud v předchozích rozhodnutích (usnesení 

KS Praha ze dne 12. 11. 2020, č. j. 55 A 116/2020 – 84):  

„Soud se proto přiklonil ke třetímu výkladu otázky č. 1 Občanského referenda, která dle 

jeho názoru nejlépe odpovídá okolnostem věci. Otázku č. 1 Občanského referenda je 

třeba chápat tím způsobem, že v zásadě sice brání zastupitelstvu, aby schválilo 

územní plán, v němž by lokalita bývalé betonárny byla řešena odlišným 

způsobem, než který požaduje Občanské referendum, nicméně v případě, kdy 

by řešení požadované Občanským referendem nebylo realizovatelné (např. by 

se dodatečně ukázalo, že takové řešení by bylo v rozporu se zákonem), mohlo 

by zastupitelstvo nový územní plán přesto schválit, samozřejmě s náležitým 

odůvodněním svého postupu. Pakliže by totiž zastupitelstvo schválilo odlišné 

řešení dané lokality bez odůvodnění, proč řešení schválené v referendu nelze 

přijmout, mohla by tato skutečnost být za určitých okolností důvodem pro 

zrušení příslušné části územního plánu soudem.“ Město by ještě rádo reagovalo na 

tvrzení, že „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 § 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.“ 

44. Navrhovatel jistě ví, že bezvadnost návrhu a přípustnost otázek jsou dvě 

naprosto odlišné věci. To za prvé. Není proto Městu zřejmé, proč jsou tyto dvě otázky 

 
3 https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-rp-a-us-obci-v-orp-
cernosice/projednavane/revnice/ 
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směšovány, jako by šlo snad o situaci, kdy Město nevyhlásilo „bezvadné referendum“. 

Město trvá na tom, že podle jeho názoru skutečně byly otázky, zejm. pak otázka č. 1 

formulovány tak, že to z nich činilo otázky nepřípustné. Město však nikdy neřeklo, že to 

je proto, jak se snaží snad navrhovatel tvrdit, že je překážkou snaha o umožnění bytové 

výstavby. Svoje důvody Město naopak velmi pečlivě rozvedlo a spatřuje je v riziku, že 

regulace vymáhaná navrhovatelem bude následně při soudním přezkumu územního 

plánu (pokud by byla přijata regulace odpovídající otázce obsažené v návrhu 

přípravného výboru) jako nepřiměřená z hlediska zásahu do vlastnického práva, tj. jako 

rozporná se zákonem. Každý, kdo zná v tomto směru judikaturu Nejvyššího správního 

soudu musí dojít k podobnému závěru – tj. že zde existuje nemalé riziko zrušujícího 

rozsudku a následného řešení této situace, kdy v územním plánu bude tzv. bílé místo. 

45. Město si je naopak tohoto rizika vědomo. Nesdílí proto argumentaci přípravného 

výboru, a dokonce se ani nedomnívá, že tím, že by tím, že referendum neproběhlo před 

vydáním nového územního plánu, byl proces územního plánování zatížen významnou 

vadou, zejm. je-li v ploše nově navrženo funkční využití VO2 (vadou by byla naopak 

nepřiměřená regulace požadovaná přípravným výborem). Městu totiž není vůbec 

zřejmé, proč navrhovatel tak usilovně brojí proti zachování regulace, která je 

v území po desetiletí, z pohledu Města to nedává žádný smysl. 

46. Město dále uvádí, že se důvodně obává technické nemožnosti vyhlásit 

místní referendum „na poslední chvíli“. Jedním ze zásadních problému je ustavení 

komise podle § 21 a § 27 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu v kombinaci s § 

14e zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR.  

47. Město se tedy obává, že vzhledem k blížícímu se datu voleb nebude možné tento 

termín řádně splnit a delegovat člena komise za přípravný výbor – ten musí být 

delegován 30 dnů přede dnem voleb. Nyní je přitom ještě stále čas dovolených.  

 

IV. 

Návrh 

48. Město navrhuje, aby soud řízení znovu přerušil, a to do doby, než bude 

rozhodnuto o kasační stížnosti, která byla podána proti rozhodnutí zdejšího soudu ze 

dne 12. listopadu 2020, č.j. 55 A 116/2020-84 a je u NSS projednávána pod sp. zn. Ars 

6/2020, nebo přinejmenším do doby, než bude ze strany NSS rozhodnuto o návrhu 

Města na přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.  

49. Pokud soud nevyhoví návrhu na přerušení řízení, navrhuje Město, aby byl návrh 

na vyhlášení referenda na termín 8.-9. 10. 2021 zamítnut.  

 

Město Řevnice 

Mgr. David Zahumenský, advokát  
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