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Nejvyšší správní soud 

V Brně dne 9. 9. 2021 

sp. zn. nepředchází 

Navrhovatel:  Přípravný výbor pro konání místního referenda v obci 

Řevnice zastoupený panem Milanem Tomkem, bytem 

Seifertova 1143, 252 30 Řevnice 

Právní zástupce:  Mgr. Pavel Duška, advokát sídlem Václavská 316/12, 120 

00 Praha 2 
 

Odpůrce: Město Řevnice se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

74, 252 30 Řevnice 

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

Jaroše 1922/3, 602 00 Brno 

 

 

Kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze 

dne 26. srpna 2021, č.j. 54 A 27/2020 – 106 

S návrhem na přiznání odkladného účinku podané kasační 

stížnosti 

Elektronicky 

 

Přílohy: 

- Plná moc 

- Napadené rozhodnutí 

- Upravený návrh územního plánu města Řevnice 

- Odůvodnění návrhu územního plánu města Řevnice 
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I. Úvod 

[1] Výše nadepsaným usnesením (dále také jen „usnesení“) bylo výrokem I. vyhlášeno 

místní referendum na území města Řevnice ve dnech 8. a 9. 10. 2021 o 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?“  

Výrokem II. byl návrh ve zbytku zamítnut.  

[2] Proti napadenému rozhodnutí podává Odpůrce v zákonné lhůtě ve smyslu § 106 

odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „SŘS“), tuto kasační stížnost, kterou napadené rozhodnutí napadá ve 

výroku č. I. 

 

II. Důvody kasační stížnosti 

[3] Odpůrce podává proti napadenému rozhodnutí kasační stížnost z důvodů 

uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), d) SŘS, tedy z důvodu, že napadený rozsudek je 

založen na nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky 

Krajským soudem v předcházejícím řízení a dále pak v nepřezkoumatelnosti 

spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě 

v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek 

nezákonné rozhodnutí o věci samé. 

[4] Odpůrce se domnívá, že Krajský soud nesprávně posoudil otázku nepřípustnosti 

konání místního referenda z důvodu rozporu otázky č. 1 položené přípravným výborem 

v návrhu na konání místního referenda s § 6, § 7 písm. d) a písm. e) zákona č. 

22/20004 Sb., o místním referendu (dále jen „ZMR“). Rovněž namítá, že nebyly splněny 

podmínky pro pokračování v řízení.  

[5] Níže odpůrce rozvádí konkrétní námitky.  

 

III. K nemožnosti pokračovat v tomto okamžiku v řízení 

[6] Odpůrce předně zdůrazňuje, že podle jeho názoru Krajský soud vůbec 

nemohl za daných podmínek pokračovat v řízení a rozhodovat o podaném 

návrhu. Takový postup je totiž hrubě rozporný s předchozím rozhodnutím téhož soudu. 

Dokonce i v usnesení, kterým Krajský soud o pokračování v řízení rozhodl se uvádí: 

„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 
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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. 

[7] Město podalo kasační stížnost dne 24. 11. 2020. O této kasační stížnosti (ale 

ani o podaném návrhu na přiznání odkladného účinku) nebylo v době 

rozhodování soudu I. stupně dosud rozhodnuto, tj. nebyla splněna podmínka 

pro pokračování v řízení u soudu I. stupně. Řízení mělo být dle předchozího 

rozhodnutí soudu I. stupně přerušeno až do rozhodnutí NSS o podané kasační 

stížnosti. 

[8] Zdůvodnění, které Krajský soud v Praze uvádí, považuje Odpůrce 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 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.“ 

[9] Pokud Krajský soud lituje předchozího rozhodnutí a formulace výroku a považuje-li 

svoje předchozí rozhodnutí za chybné, nemůže toto pochybení, proti kterému se ani 

Navrhovatel nebránil, být přičítáno k tíži Odpůrce. Soud nesmí nějak pokoutně zpětně 

měnit výrok nebo překrucovat jeho význam. Bylo-li ve výroku jasně uvedeno, že se 

řízení přerušuje do rozhodnutí o kasační stížnosti a nikoli do rozhodnutí o žádosti 

o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, musí soud tuto podmínku splnit. 

Odpůrce snad mohl spoléhat na to, že správní soud tuší, že kasační stížnost nemá 
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automaticky odkladný účinek a kdyby chtěl možnost pokračovat v řízení spojit 

s jakýmkoliv jiným okamžikem, učinil by tak.  

[10] Odpůrce, který spoléhal na správnost soudního rozhodnutí a tomuto 

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

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

rozhodnutí, které z nějakých nepochopitelných důvodů považuje za nesprávné.  

[11] Odpůrce opakuje, že neměl v kontextu toho, že řízení bylo Krajským soudem 

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

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

soudu č. j. 54 A 27/2020 – 27, ale byl Odpůrce nucen na situaci reagovat a 

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

odkladný účinek.  

[12] Odpůrce i v kasační stížnosti zdůrazňuje, že považuje za minimálně zvláštní, že se 

navrhovatel obrátil 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 dne 7. 

9. 2021 proběhlo opakované veřejné projednání. Pokud by skutečně navrhovateli 

šlo o to, aby se město Řevnice 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 Odpůrce za obstrukční jednání, jehož cílem vzhledem 

k úpravě návrhu nemůže být ani prosazení změny návrhu územního plánu podle 

požadavků místního referenda, neboť v návrhu územního plánu Odpůrce již není žádný 

záměr, proti kterému by bylo třeba „bojovat“.   

[13] Předmětným postupem Navrhovatele se Odpůrce dostává do krajní právní 

nejistoty. Také z tohoto důvodu Odpůrce před Krajským soudem navrhl, aby řízení bylo 

znovu přerušeno do doby, než bude rozhodnuto o podané kasační stížnosti.  

[14] To ale Krajský soud neučinil a výše uvedenými argumenty Odpůrce se prakticky 

nezabýval, nebo je neodůvodněně zlehčoval. Krajský soud tak zcela absurdně uvádí, že 

důvodem pro nerespektování vlastního předchozího rozhodnutí je následující: „V dané 

situaci je již vyčkávání na výsledek takového řízení čistě na úvaze předsedy 

senátu, přičemž soud musel vzít do úvahy původně nepředpokládanou situaci, že NSS v 

důsledku nadměrného zatížení rozhodováním o návrzích na zrušení opatření vydávaných 

za účelem zvládání pandemické situace nebude schopen o kasační stížnosti rozhodnout 

ani po tři čtvrtě roce.“ 

[15] Odpůrce nemůže věřit tomu, že Krajský soud očekával, že Nejvyšší správní soud 

rozhodne rychleji. ¾ roku je více než běžná doba, po kterou rozhodování o kasační 

stížnosti trvá. Tato situace musí být každému krajskému soudci známa, ostatně je to 

známo i laické veřejnosti, že rozhodování soudů v ČR trvá i několik let. To není 

specifický problém pandemie. Krajský soud tedy naprosto bezdůvodně při vydávání 

předchozího usnesení spoléhal na to, že NSS rozhodne v nepřiměřeně krátké době. 
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[16] Odpůrce se navíc domnívá, že nemůže nést následky toho, že jsou soudy zahlceny 

opakovaným rozhodováním o mimořádných opatřeních. Tím přece není možno omluvit 

nezákonný postup soudů. Odpůrce trvá na svém názoru, že Krajský soud měl již při 

svém původním rozhodování dobře uvážit, jaké řešení by bylo nejvhodnější. To, že 

rozhodl dříve tak, jak se mu nyní nezamlouvá, není důvodem proto, aby svoje 

rozhodnutí porušoval. Už z tohoto důvodu by měl Nejvyšší správní soud napadené 

usnesení zrušit. 

[17] Odpůrce se dále domnívá, že chybou soudu mu byla zkrácena lhůta pro vyjádření 

se k návrhu Navrhovatele na pouhých 5 dnů (a to v době letních dovolených). Krajský 

soud tuto svoji chybu opět bagatelizuje tímto vyjádřením: „Soud nicméně byl připraven 

akceptovat i pozdější vyjádření odpůrce a ve věci rozhodl později, takže odpůrce nebyl 

připraven o možnost reakce. Zároveň soud podotýká, že argumentace navrhovatele k 

věci samé 7 54 A 27/2020 se omezila v zásadě na dvě strany (odst. 31 až 36 podání) a 

nebyla nijak převratná, nevyžadovala tedy komplexní reakci. Nadto odpůrce i tak ve věci 

zpracoval podání o 15 stranách, zjevně tedy nebyl ve svém právu se vyjádřit nijak 

významně dotčen.“ 

[18] Odpůrce není obyčejnou právnickou osobou, pro rozhodování v orgánech má dané 

jisté postupy, jejichž splnění konzumuje určitý objem času. Jakékoliv zkrácení na lhůtě 

pro vyjádření je pro něj podstatné a není zanedbatelné z hlediska možnosti uplatnění 

jeho práv. To, že byl Odpůrce schopen v krátkém čase díky vynaloženému úsilí 

zpracovat podání, mu snad s vážnou tváří nemůže být přičítáno k tíži. Z předmětného 

vyjádření je podle názoru Odpůrce zjevné, že soud není v rozhodování zcela nestranný a 

že se přiklání k tomu, aby učinil vše pro umožnění Navrhovatelova požadavku na 

vyhlášení referenda. 

[19] Popsané rozhodování ani takový postup soudu proto není podle názoru 

Odpůrce v právním státě akceptovatelný a zakládá jinou vadu řízení před 

soudem, která měla za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. 

 

IV. Další překážky vyhlášení místního referenda 

[20] Podle názoru Odpůrce se Krajský soud prakticky nezabýval některými jeho 

argumenty a jeho rozhodnutí je tedy nepřezkoumatelné.  

[21] Odpůrce poukazoval na důvodnou obavu z 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. Vzhledem k blížícímu se datu 

voleb nebude podle názoru Odpůrce možné tento termín řádně splnit a delegovat člena 

komise za přípravný výbor – ten musí být delegován 30 dnů přede dnem voleb.  
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V. K formulaci otázky položené v místním referendu 

[22] Odpůrce především velmi mrzí, že soud překrucuje jeho tvrzení, když v rozhodnutí 

uvádí: „Tvrzení odpůrce o bezmocnosti zastupitelstva pak ostře kontrastuje s tvrzeními 

odpůrce o zřízení výboru zastupitelstva, jenž se zabývá územním plánováním a jehož 

výstupy byly předány architektům k zapracování do upraveného návrhu územního 

plánu. Odpůrce sám tak předkládá argumenty, které nasvědčují tomu, že orgány 

samosprávy významným způsobem ovlivňují obsah návrhu územního plánu, a to mimo 

procesní rámec striktně vymezený stavebním zákonem. Soud proti této formě 

spolupráce členů zastupitelstva, pořizovatele územního plánu a jeho projektanta nic 

nenamítá, naopak je jistě ku prospěchu věci; tato skutečnost ovšem dokládá 

nepravdivost tvrzení, že orgány samosprávy nejsou schopny ovlivnit obsah návrhu 

územního plánu.“ 

[23] Odpůrce nikdy netvrdil, že v procesu územního plánování nemá v samostatné 

působnosti mimo veřejnoprávní rozhodování možnost návrh územního plánu 

připomínkovat a komentovat. To samozřejmě má a této skutečnosti si je vědom.  

[24] Říkal ale, a to vyplývá ze všech jeho vyjádření, že ve svém postavení právnické 

osoby (nikoli orgánu veřejné správy, tj. zastupitelstva rozhodujícího o finální podobě 

územního plánu) nemůže fakticky učinit více, než Krajský soud uvádí, tj. 

prostřednictvím zastupitele (nebo právě výborů zastupitelstva) předkládat zpracovateli, 

resp. pořizovateli a dotčeným orgánům návrhy řešení. Od počátku se tedy Odpůrce nijak 

nebrání myšlence, že by ho referendum zavázalo k tomu, aby učinil v samostatné 

působnosti veškeré MOŽNÉ kroky. Brání se ale tomu, že otázka předložená přípravným 

výborem je zkrátka nesprávná a zasahuje právě do veřejnoprávní působnosti, když 

požaduje, aby byla schválena zcela konkrétní regulace. Odpůrce se obával, že ho 

referendum zaváže k tomu, aby buď na území vložil požadovanou regulaci (a riskoval 

zrušení části územního plánu) nebo návrh územního plánu neschválil. Pak by ale nemohl 

mít územní plán vůbec. Otázka v podobě, jak je formulována přípravným výborem, 

jednoduše Odpůrci nedává manévrovací prostor a možnost dodržet závěry vyplývající 

z judikatury ve vztahu k ochraně vlastnického práva.   

[25] Odpůrce je proto nadále přesvědčen, že nedisponuje nástroji v rámci výkonu své 

samostatné působnosti, jimiž by mohl naplnit závazek plynoucí z rozhodnutí v 

místním referendu, který směřuje nikoliv k učinění veškerých možných kroků 

v rámci procesu územního plánování, ale k přijetí zcela konkrétní regulace. 

[26] Otázka referenda vyhlášená soudem na návrh přípravného výboru vynucuje do 

území jako jediné přípustné využití  mmj. občanské vybavení (zařízení školství a 

výchovy), které je pro toto území nevhodné a lze je realizovat v jiných částech města 

(dle návrhu územního plánu), což ostatně potvrdil i pořizovatel na veřejném přestavení 

upraveného návrhu dne 7. 9. 2021. 
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[27] Odpůrce mrzí, že Krajský soud nevzal jeho názor v potaz, neboť pro všechny 

samosprávy, které se se stejným problémem jako Odpůrce potýkají, bylo rozhodování 

Krajského soudu klíčové.  

[28] Současně si je ale Odpůrce vědom toho, že Krajský soud v podstatě, byť podivnou 

oklikou, Odpůrcovu argumentaci potvrdil, když řekl, že „„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.“ (Usnesení KS Praha ze dne 12. 11. 2020, č. j. 55 A 

116/2020 – 84) 

[29] Toto vyjádření je podle názoru Odpůrce v rozporu s rozhodnutím soudu o vyhlášení 

referenda s předmětnou otázkou. Jestliže soud uznává, že by řešení požadované 

v místním referendu mohlo vést k nezákonnému výsledku, pak neměl 

referendum vyhlašovat.  Napadené rozhodnutí je vnitřně rozporné. 

[30] Odpůrce od počátku soudních sporů o předmětné místní referendum systematicky 

upozorňuje na nebezpečí spočívající v tom, že přijetí regulace požadované místním 

referendem omezí vlastníka na jeho vlastnickém právu. Pro takový zásah 

přitom Odpůrce nebude mít jiný důvod než samotné referendum, což je právě 

onen problém, se kterým se Odpůrce nemůže vyrovnat. V území totiž neexistují 

objektivní důvody pro to, aby se stávající regulace podle platného územního plánu byla 

novým územním plánem zrušena a aby byl vlastník nucen užívat území odlišně.  

[31] Sám Nejvyšší správní soud nastavuje velmi tvrdé limity pro to, aby obce mohly 

územním plánem rušit zastavitelnost nebo měnit funkční využití území, pokud tím 

zbytečně a bez důvodu, v podstatě libovolně, zasahují do vlastnických práv. Současně 

z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že místní referendum samo o sobě 

nepředstavuje dostatečně silný zájem na tom, aby byla platná regulace v územním 

plánu změněna na jinou.  

[32] Odpůrce se celou dobu proti názoru Krajského soudu brání, neboť se domnívá, že 

když bezdůvodně odstraní platnou regulaci a nahradí ji novou, výrazně omezující 

vlastníka, povede to k soudnímu sporu, který Odpůrce nebude s to ustát. Část 

územního plánu bude tedy pro nepřiměřenost zásahu zrušena a Odpůrce bude 

nucen území znovu řešit a přijmout regulaci odlišnou (tj. požadavku obsaženém 
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v referendu nevyhoví). Je-li ale takový postup podle názoru zdejšího soudu 

vhodnější, pak jej Odpůrce absolvuje.   

[33] Odpůrce k tomu dodává (a na tento fakt upozornil i Krajský soud), že referendum 

se fakticky dožaduje toho, aby byla změněna stávající regulace. Odpůrce totiž upravil 

návrh územního plánu, který nyní pouze přejímá dosavadní územní plán. Referendum již 

nebrojí proti nově připravované regulaci (bytové zástavbě), ale žádá, aby Odpůrce 

zasáhl do dosavadních klidných poměrů. Takový zásah do vlastnického práva není 

přiměřený. Odpůrce navíc upozorňuje, že přípravný výbor sbíral podpisy pod návrh 

místního referenda v jiné situaci (kdy skutečně mělo dojít ke změně funkčního využití 

území a návrh územního plánu zamýšlel umožnit residenční výstavbu). Konání téhož 

referenda proti nově navržené regulaci je tedy proti smyslu původního návrhu 

přípravného výboru 

[34] Přípravný výbor ve výzvě označené jako „Sbírka podpisů pro vyhlášení 

referenda v Řevnicích“ uváděl: „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. M 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.“  

[35] Přípravnému výboru a lidem, kteří podpisové listiny podepsali tedy šlo nejvíce a 

zásadně o omezení výstavby bytových a rodinných domů. To se s novou 

regulací stalo. Dnes tedy není vůbec zřejmé, zda by občané znovu podepsali takovou 

podpisovou listinu, pokud by mělo referendum jít proti nově navržené regulaci v 

podstatě přejaté ze stávajícího územního plánu.  
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[36] V upraveném návrhu regulace se pro plochu VO2 (které se referendum týká+ 

dřívější C3) 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. 

[37] Odpůrce již ve svém vyjádření upozorňoval Krajský soud, 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 

proběhlo 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:  

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. 

 

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. 

[38] 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 
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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. 

[39] Odpůrce 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 

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.“ 

[40] 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 
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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.  

[41] Místní referendum tedy nebude brojit proti původně plánované regulaci, 

ale proti stávajícímu využití území, které má být „překlopeno“ do územního 

plánu. Fakticky si tedy referendum vynutí zásah do poklidně užívaného 

vlastnického práva, který nebude, jak bylo výše uvedeno, odůvodněn ničím 

jiným než právě referendem. Proto se Odpůrce domnívá, že bude výsledná 

podoba územního plánu podle požadavku místního referenda nepřiměřená, a 

tudíž nezákonná.  

[42] Krajský soud uvádí, že „Odpůrce ani neuvedl, proč by mělo být řešení odpovídající 

otázce č. 1 občanského referenda nepřiměřeným zásahem do práv vlastníka nemovitých 

věcí v daném území, neboť vlastník nemá právo na schválení územního plánu v podobě, 

kterou si přeje.“ Tohoto faktu si je Odpůrce samozřejmě vědom. Krajský soud ale míchá 

hrušky s jablky.  

[43] Vlastník dotčených pozemků se nedomáhá toho, aby pozemkům byla přiřazena 

nějaká nová regulace, ale očekává, že stávající regulace bude naopak zachována. 

Odpůrce ví, že ani na to nemá vlastník nárok, ale domnívá se, že zásah do pokojné 

držby musí být důkladně zdůvodněn a musí pro něj být dány důvody, které výrazně 

převáží nad zájme na ochraně základního práva první generace. Ty ale Odpůrci scházejí.  

[44] Odpůrce shrnuje, že změna regulace vyvolaná referendem nebude bránit tomu, 

aby zůstal zachovaný status quo (což by pro referendum o územním plánu bylo typické 

– občané nechtějí výstavbu krematoria, betonárky nebo drůbežárny na ploše, která tak 

dosud užívána být nesměla), ale že dojde ke změně, která omezí stávající využití. 

V takovém případě je snad zásah do vlastnického práva nepopiratelný.  

[45] Místní referendum požaduje, aby územní plán jako jediné přípustné využití tohoto 

území stanovil 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. 

[46] Je možné, že si vlastník na svém pozemku žádné občanské vybavení (školství, 

kulturu, tělovýchovu a sport) nepřeje a nemá zájem ho realizovat. Stejně tak je pro něj 

podnikatelsky nevyužitelné veřejné prostranství. Dokonce i možnost realizovat pouze 

drobnou výrobu v situaci, kdy územní plán dovoluje intenzivnější využití, je pro něj 

omezující. Pro takovou regulaci předmětného území ale nejsou dány žádné důvody a 

nevyplývají podle názoru Odpůrce ani ze stanovisek dotčených orgánů. Zásah bude 

svévolný a diskriminační.  

[47] Odpůrci je přitom jasné (a soud mu to nemusí ani připomínat), že územní 

plánování se děje ve veřejném zájmu a že vlastníci musí určité zásahy do práva snést, o 

tom ale debata není. Celou dobu Odpůrce tvrdí jen to, že zásah do vlastnického práva 

není v předmětném případě odůvodněn žádným veřejným zájmem, který by převyšoval 

zájem na ochraně vlastnického práva. V lokalitě není kupř. žádný důvod pro ochranu 
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přírody a krajiny. Současně Odpůrce nemůže nijak zdůvodnit, proč právě na plochách 

bývalé Eurovie má být občanské vybavení, když pro to jsou plochy určené jinde. To je 

problém, na který se Odpůrce snaží, byť marně, upozornit.  

[48] Odpůrce na závěr své argumentace dodává, že je alespoň vděčný za to, že Krajský 

soud také v napadeném usnesení potvrdil následující: „Ochrana veřejného zájmu, 

soulad s právními předpisy a požadavek na proporcionalitu zvoleného řešení ve vztahu k 

jednotlivým vlastníkům nemovitých věcí přirozeně představují mantinely, ve kterých 

může zastupitelstvo realizovat zájmy obce, ať již formulované jím samotným, nebo 

přímo občany prostřednictvím referenda. To má také dopady na míru závaznosti 

občanského referenda. Pakliže by se následně (byť tomu aktuálně nic nesvědčí) ukázalo, 

že by řešení požadované občanským referendem bylo skutečně nezákonné, nebylo by 

zastupitelstvo povinné takové řešení do územního plánu promítnout. Zastupitelstvo by 

za takové situace bylo oprávněno (ba dokonce povinno) zvolit řešení, které bude v 

souladu se zákonnými požadavky. Tento postup by pak pochopitelně muselo řádně 

vysvětlit v odůvodnění. I v takovém případě by ale nemohlo zastupitelstvo na promítnutí 

výsledku referenda jednoduše rezignovat, ale bylo by povinno se mu přiblížit natolik, 

nakolik to zákonné mantinely dovolí.“ 

[49] I tento výsledek, byť nedokonalý, celého sporu může být pro samosprávy 

pomocí a hlavně důležitým vodítkem, jak nadále v případě podobných referend 

postupovat. Dosud totiž takové vysvětlení neexistovalo. 

[50] Odpůrce přesto považuje za důležité se ještě zásadně ohradit proti tomu, že by 

snad rozhodování o územním plánu bylo rozhodováním politickým (a opravdu nemá na 

mysli politikaření, ale politické rozhodování samospráv mimo veřejnoprávní rozhodování 

o právech a povinnostech, zkrátka onu oblast, kde může jako samospráva činit vše, co 

mu není zákonem zakázáno, na rozdíl od okamžiků, kdy vystupuje jako orgány veřejné 

správy – v rámci územního plánování zastupitelstvo – a smí naopak činit jen to, co mu 

zákon umožňuje).  

[51] Územní plánování je podle Odpůrce procesem navýsost veřejnoprávním, nikoliv 

politickým, územní plán není žádnou „dohodou o území“, ale mocenským aktem, který 

určuje práva a povinnosti vlastníkům a dalším subjektům v území. Zaměňování 

veřejnoprávní regulace s politickým rozhodováním je podle názoru odpůrce naprosté 

nepochopení procesu územního plánování.  

[52] Přesně takové úvahy pak vedou obce kupř. k uzavírání „plánovacích smluv“, 

prostřednictvím nichž dochází ke kupčení s územními plány a veřejnoprávní 

regulací (nový stavební zákon se na tento fakt snaží nelogicky reagovat tím, že 

smlouvy, prostřednictvím kterých bude možno „platit“ za změnu územního plánu, 

označuje jako veřejnoprávní). Takový přístup k opatřením obecné povahy – mocenským 

aktům – je neobhajitelný. Politicky se obec v územním plánování projevuje právě a 

jedině ve svém postavení právnické osoby, nikoliv v pozici orgánu veřejné moci (tj. 

zastupitelstva). Toto se Odpůrce snažil v celém procesu prokázat a ve prospěch dalších 

samospráv prosadit.  
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VI. Návrh 

[53] Odpůrce navrhuje, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnosti vyhověl a 

napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Praze k dalšímu 

rozhodování. 

 

VII. Návrh na přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti 

 

[54] Podle Odpůrce hrozí podstatná újma (když zejména pokud by se 

referendum nyní konalo a přitom Odpůrce s kasační stížností uspěl, tak by nyní 

proběhlé referendum mohlo být prohlášeno za neplatné – je tedy na místě 

přiznat podané kasační stížnosti odkladný účinek.  

[55] Odpůrce je přesvědčen, že navrhovateli nevznikne přiznáním odkladného 

účinku žádná újma. Zato odpůrci hrozí, že bude nucen konat referendum (což 

je spojeno nejen s přímými náklady na konání referenda, ale může to vést 

rovněž k nutnosti přepracovat návrh územního plánu a opakovat znovu 

opakované veřejné projednání návrhu), což je spojeno se značnými náklady 

z rozpočtu Odpůrce.   

 

 

Mgr. David Zahumenský, advokát na základě plné moci 


