
Zveřejňování informací za rok 2021 

1/21  Žádost o zaslání podkladů k referendu, které se uskutečnilo ve městě Řevnice v roce 2020 

1) Předložení – zaslání odborného právního posudku nebo posudků na otázku č.1 („Souhlasíte s tím, aby 
město Řevnice učinilo veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby návrhová plocha areálu 
betonárny v Řevnicích (pole návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném projednání v lednu 
2018 území označeno jak C3) umožňovala umístění staveb všech vyjmenovaných způsobů využití: 
občanská vybavenost (např. mateřská škola, ordinace lékařů, obchody, zařízení pro kulturu a sport 
jako jsou hřiště, služby), kanceláře, drobná nerušící výroba, bydlení, plochy s veřejnou zelení, parky, 
komunikace a technická infrakstruktura?“) ke je jednoznačně uvedeno, že tato otázka je pro vyhlášení 
referenda přípustná, že je navržena jednoznačně, není formulována zavádějícím způsobem, který by 
umožňoval dvojí výklad, ani není dezinformační.    

 

2) Vzhledem k tomu, že právní poradenství bylo placeno z peněz  městské pokladny, žádáme tímto o 
poskytnutí informace ohledně výše honorářů dle jednotlivých právních kanceláří za zpracování 
právních analýz na věty do městského referenda-jedná se o věty, které byly schváleny na 
zastupitelstvu dne 7.9.2020 a byly součástí referenda, které proběhlo v termínech 2.-3.10.2020. 

Vyřizuje : starosta/Ing. Tomáš Smrčka ,č.j. 0131/2021 ze dne 11.1.2021 

Odpověď:  

Ad1) Předložení posouzení otázky č.1 k referendu kanceláří David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o., 
Kpt. Jaroše 1922/3, Brno (zpracovatel Vendula Zahumenská) e-mailová zpráva ze dne 31.8.2020 čas 15:05 a 
kanceláří Frank Bold Advokáti, s.r.o, Údolní 567/33, Brno (zpracovatel Petr Bouda) e-mailová zpráva ze dne 
31.8.2020 čas 13:05. Starosta hovořil o obou posouzeních na zasedání ZM v čase 1:19:53 záznamu a oba 
dokumenty tvoří podklady pro jednání ZM dne 7.9.2020. 
 
Ad2) Informace o nákladech na posouzení otázky a zpracování návrhu usnesení: Frank Bold Advokáti – 
rozsah práce 3:15 hod.cena x 2090, tj. celkem 6792,50 Kč bez DPH (DPH 21%, tj. 8218,90 Kč vč. DPH), David 
Zahumenský – rozsah práce 3 hod x cena 2000,-Kč, tj. celkem 6000,-Kč bez DPH (DPH 21%, tj. 7260,- Kč vč. 
DPH).  
 
Znění e-mailů bylo zasláno jako příloha.  

Odpověď  zaslána dne 15.1.2021  – dopisem s dodejkou na adresu tazatele.  

 

2/21  Žádost o poskytnutí informací o projektu rozšíření čističky odpadních vod v Řevnicích a dobudování 
kanalizačních řadů – konkrétně informace o konečné ceně díla. 

Žádám o poskytnutí informací o projektu rozšíření čističky odpadních vod v Řevnicích a dobudování kanalizačních 
řadů, a to konkrétně informace o konečné ceně, která byla zaplacena městem Řevnice zhotoviteli, tj. společnosti 
ZERIS s.r.o., IČ:25117947, se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, vč. rozpisu jejich jednotlivých položek. 
Informace budou zřejmě obsaženy v konečném rozpočtu, který musel být ze strany zhotovitele předložen.  

Vyřizuje : ekonomický odbor/Bohdana Slámová ,č.j. 0237/2021 ze dne 15.1.2021 

Odpověď:  

Celkové náklady na zakázku s názvem: “Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů a Řevnice pod 
Vrážkou-výměna vodovodu“, zaplacené firmě ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, Praha 4, IČ: 
25117947, činily 39.445.857,37 bez DPH.  



Podklady k závěrečnému vyúčtování jsou z důvodu velkého objemu dat zaslány prostřednictvím 
úložiště www.uschovna.cz  (pro osobní nahlédnutí jsou k dispozici na městském úřadu u referentky 
EO p Slámové). 

Odpověď  zaslána dne 22.1.2021  – na žádost tazatele prostřednictvím e-mailu  

 

3/21  Žádost o poskytnutí kompletního výkazu výměr k veřejné zakázce „Rozšíření ČOV Řevnice a 
kanalizačních řadů“ 

Žádám o poskytnutí kompletního výkazu výměr k veřejné zakázce „Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů“ 
zpracované firmou ZERIS s.r.o., IČ:25117947, se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, který byl součástí 
nabídky a všechny změnové listy vč. ocenění více/měně prací v rámci realizace této veřejné zakázky.  

Vyřizuje : ekonomický odbor/Bohdana Slámová ,č.j. 0379/2021 ze dne 23.1.2021 

Odpověď:  

K Vaší žádosti uvádíme, že veškeré povinné podklady k zakázce „Rozšíření ČOV Řevnice a 
kanalizačních řadů a Řevnice pod Vrážkou-výměna vodovodu“ , jsou zveřejněny na našem profilu 
zadavatele www.uverejnovani.cz. Kompletní zaslání nabídkového rozpočtu a změnových listů bude 
vyžadovat z důvodu nutného skenování (materiály jsou k dispozici pouze v listinné podobě) velkého 
objemu dat, úhradu nákladů, a to dle Směrnice k zákonu č.106/1999 Sb., Vnitřní předpis č. 3/2013. 
Odhadované náklady činní cca 3500,-Kč.  

Tazatel byl dále informován, aby v případě,že s platbou souhlasí a na zaslání dokumentů tímto 
způsobem trvá, kontaktoval patřičného referenta MěÚ Řevnice.  

Odpověď  zaslána dne 2.2.2021  – na žádost tazatele prostřednictvím e-mailu  

4/21  Žádost o poskytnutí informací týkajících se referenda konaného ve dnech 2.10.-3.10.2020 ve městě 
Řevnice 

1) Bylo místní referendum konané ve městě Řevnice dne 2.-3.10.2020 vyhlášeno na základě návrhu 

přípravného výboru v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu nebo přímo z 

podnětu zastupitelstva obce dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu? 

 

2) Jaké byly vynaloženy náklady na organizaci místního referenda ve městě Řevnice konaného dne 2.-

3.10.2020? 

 

Vyřizuje : starosta/Ing. Tomáš Smrčka ,č.j. 0584/2021 ze dne 8.2.2021 

 

Odpovědi na vaše dotazy jsou následující:  

Ad 1) Otázky v místní referendu konané v Řevnicích dne 2.-3.10.2020 byly z podnětu zastupitelstva obce.  

Ad 2) Náklady vynaložené na přípravu a organizaci místního referenda konaného dne 2.-3.10.2020 v Řevnicích 

jsou v částce 93.177,25 Kč.  

Odpověď zaslána dne 12.2.2021  – dopisem s dodejkou na adresu tazatele.  

 

 

http://www.uschovna.cz/
http://www.uverejnovani.cz/


5/21  Žádost o poskytnutí informací týkajících se referenda konaného ve dnech 2.10.-3.10.2020 ve městě 
Řevnice 

1) Poskytnutí informace o výši honorářů dle jednotlivých právních kanceláří za zpracování právních analýz 

na věty do referenda, které byly součástí Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda 

předaného na podatelnu městského úřadu dne 14.7.2020. 

2) Poskytnutí informace, zda byly objednány právní a poradenské služby od jiných subjektů, než výše 

uvedených, majících jakoukoli souvislost s činnostmi pro město týkající se referenda, a pokud ano, 

které to jsou.  

3) Poskytnutí informací, kolik činily veškeré náklady na služby od právních kanceláří Frank Bold a AK 

David Zahumenský od 1.1.2020 do dnešního dne a pokud jsou některé služby dosud nevyfakturovány, 

tak i jejich odhad.  

 

Vyřizuje : starosta/Ing. Tomáš Smrčka ,č.j. 0594/2021 ze dne 8.2.2021 

Odpovědi na vaše dotazy jsou následující:  

Ad 1) Fakturované služby za zpracování analýz na věty do referenda  dle návrhu přípravného výboru podaného 

dne 14.7.2020 jsou od kanceláře Frank  Bold  Advokáti, Údolní 567/33 , Brno ve výši 24.867,55 Kč vč. DPH a od 

kanceláře David Zahumenský, AK, s.r.o., třída kpt. Jaroše 1922/3, Brno ve výši 24.200,- Kč vč. DPH. 

Ad 2) Od jiných subjektů nebyly objednány žádné právní ani poradenské služby ve vztahu k přípravě a 

organizaci místního referenda.   

Ad 3) Náklady na veškeré služby kanceláře Frank Bold Advokáti, Údolní 567/33, Brno od 1.1.2020 do 3.2.2021 

jsou ve výši 33.086,45 Kč vč. DPH a náklady na veškeré služby kanceláře David Zahumenský, AK, s.r.o., třída kpt. 

Jaroše 1922/3, Brno od 1.1.2020 do 3.2.2021 jsou ve výši 94.380,- Kč vč. DPH. 

Odpověď zaslána dne 12.2.2021  – na žádost tazatele prostřednictvím e-mailu  

 

6/21  Žádost o poskytnutí informací týkající se stavebních řízení na pozemcích v k.ú. Řevnice – poskytnutní 
anonymizovaných dokumentů  

a) Kopie rozhodnutí stavebního úřadu č.j. 3953/2013/SU/Sa 
b) Kopie rozhodnutí o povolení stavby a územního rozhodnutí o umístění stavby na pozemku parc.č. 

328/9, č.p. 1181 
c) Kopie rozhodnutí o povolení stavby a územního rozhodnutí o umístění stavby na pozemku parc. č. 

3476, č.e. 96 
d) Kopie případných dalších rozhodnutí dle zákona č.183/2006 Sb. pro umístění nebo povolení 

staveb na pzemcích parc.č. 3476,3478,3475, 3533/12 a to ke dni zaslání žádosti 
e) Informace zda probíhá jakékoliv stavební či územní řízení na pozemcích parc. č. 

3476,3478,3475,3533/12 

Vyřizuje : stavební úřad/Hana Kopřivová ,č.j. 3536/2021 ze dne 3.8.2021 

Stavební úřad poskytl tazateli anonymizované dokumenty v následujícím rozsahu:  

Ad a) kopie Společného souhlasu č.j. 3953/2013/SU/Sa ze dne 10.10.2013 

Ad b) kopie Společného povolení č.j. 1359/2011/SU/Hk ze dne 28.3.2011 

Ad c) kopie Souhlasu se změnou ohlášené stavby č.j. 1860/2018/Su/Sa ze dne 19.4.2018 

Ad d) žádné další rozhodnutí dle zákona č.183/2006 Sb., pro umístění nebo povolení staveb na pozemcích parč. 

č. 3476,3478,3475,3533/12 vše v k.ú. Řevnice, nebylo stavebním úřadem ke dni podání žádosti vydáno.  



Ad e) na pozemcích parc. č. 3476,3478,3475,3533/12 vše v k.ú. Řevnice neprobíhá žádné stavební či územní 

řízení.  

Odpověď zaslána dne 6.8.2021  – na žádost tazatele prostřednictvím datové schránky.  

 

 

7/21  Žádost o poskytnutí informací týkající se stavebních řízení na pozemcích v k.ú. Řevnice – poskytnutní 
anonymizovaných dokumentů  

Žadatel požaduje zaslání anonymizovaných kopií všech závazných stanovisek, případně rozhodnutí dotčených 
orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popř. společného 
závazného stanoviska, které byly připojeny k  

- Žádosti o společný územní souhlas a souhlas s provedním ohlášeného stavebního záměru, na základě 
které byl stavebním úřadem vydán společný souhlas pod sp. zn. 3389/2013, č.j. 3953/13/SU/Sa ze dne 
10.10.2013 

- Ohlášení změny stavby před jejím dokončením na základě kterého byl stavebním úřadem vydán 
souhlas se změnou ohlášené stavby sp. zn. 1641/2018, č.j. 1860/2018/SU/Sa ze dne 19.4.2018 

Vyřizuje : stavební úřad/Hana Kopřivová ,č.j. 3699/2021 ze dne 10.8.2021 

Stavební úřad tazateli sdělil, že ve spisové dokumentaci se požadované dokumenty nenacházejí.  

Odpověď zaslána dne 10.8.2021  – na žádost tazatele prostřednictvím datové schránky. 

 

8/21  Žádost o poskytnutí informací týkající se stavebních řízení na pozemcích v k.ú. Řevnice – poskytnutní 
anonymizovaných dokumentů  

Žadatel požaduje zaslání anonymizovaných kopií stanovisek a souhlasů , které byly podkladem pro společné 
rozhodnutí vydané stavebním úřadem Řevnice pod sp.zn. 0620/2011, č.j. 1359/2011/SU/Hk ze dne 28.3.2011: 

- Stanovisko Povodí Vltavy, st.p. zn: 5072/2011-342/SU  SP-2011/1462 ze dne 26.1.2011 
- Stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Černošice, č.j. ŽP/MEUC-003549/2011/Kju ze dne 

17.2.2011 
- Souhlas se stavbou RD v ochranném pásmu dráhy, vydaný Drážním úřadem Praha, stavební sekce, 

zn.MP-SOP0208/11-2Nk DUCR-5698/11Nk ze dne 7.2.2011 
- Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o., zn. 2890/11-SDC PHA/2330-S/719/Če ze 

dne 31.1.2011 

Vyřizuje: stavební úřad/Hana Kopřivová, č.j. 3698/2021 ze dne 10.8.2021 

Stavební úřad poskytl tazateli anonymizované dokumenty v následujícím rozsahu:  

-vyjádření správce povodí  

- stanovisko OŽP Černošice 

- stanovisko Drážního úřadu  

- stanovisko SŽDC  

  

Odpověď zaslána dne 23.8.2021  – na žádost tazatele prostřednictvím datové schránky. 

 

9/21  Žádost o poskytnutí informací týkající se stavebních řízení na pozemcích v k.ú. Řevnice – poskytnutní 
anonymizovaných dokumentů  
Žadatel požaduje zaslání anonymizovaných kopií všech závazných stanovisek, rozhodnutí dotčených orgánů 
a nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona včetně všech vyjádření, 
které jsou součástí spisů vedených pod sp. zn. 3389/2013 a 1641/2018. 



 
Vyřizuje: stavební úřad/Hana Kopřivová, č.j. 4079/2021 ze dne 6.9.2021 

Stavební úřad poskytl tazateli anonymizované dokumenty v následujícím rozsahu:  

- Vyjádření k přestavbě chaty č.e.096 ze dne 9.3.2018, č.j. 0769/2018/MěÚ/JKa 

Dále sdělení obsahuje informaci o tom,že: 

- součástí spisu 3389/2013 je Žádost o územní souhlas ze dne 11.9.2013 a Ohlášení stavby ze dne 11.9.2013, 
ověřená PD a výkresy navrženého stavu podepsané vlastníky sousedních nemovitostí 

-součástí spisu 1614/2018 je Žádost o společný územní souhlas a změnu stavby před dokončením ze dne 
9.4.2018, ověřená PD a výkresy navrženého stavu podepsané vlastníky sousedních nemovitostí.   

Odpověď zaslána dne 14.9.2021  – na žádost tazatele prostřednictvím datové schránky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


