
Zápis ze schůzky Výboru pro ÚR pro Řevnice - závěry 

Zapsali: Josef Tlustý – předseda výboru pro ÚR, Tomáš Smrčka 

Přítomní členové výboru: Libor Kvasnička, Pavel Černý, Tomáš Smrčka, Jan Hlaváček, 

Josef Tlustý  

Závěry z jednání výboru č.1: 

 

1. Výbor se shodl, že hlavní prioritou je dokončení ÚP. Další agendou, kterou se chce 

výbor věnovat jsou důležité rozvojové projekty města.  

 

2. Pan Smrčka jako pověřený zastupitel výbor informoval o vývoji postupu a jednání 

s pořizovatelem o vypořádání námitek a připomínek a zapracování do ÚP a to 

s pohledem na výsledek proběhlého referenda i požadavků DOSS. Pan Smrčka 

dále informoval, že predikce připravenosti ÚP pro další OVP lze očekávat 

pravděpodobně na začátku druhého kvartálu tohoto roku. 
 

3. Výbor projednal možnosti projektu FVE v areálu skládky Na Bořích. Výbor se 

shodl, že prioritou by pro město mělo být pokračování projektu a to zejména 

přípravou projektové dokumentace a dalších dokumentů potřebných pro 

případnou realizaci. Přítomní se shodli, že zacílení případné realizace by mělo vést 

přes nalezení vhodného investora. 

To znamená především: 

• Vybrat (vysoutěžit) investora a projekt předat k realizaci za finanční odstupné 
s pronájmem pozemků (kombinace jednorázového a trvalého příjmu pro město) 

• Konzultovat s potenciálními zájemci (předběžné tržní konzultace) – ověřit si 
předpokládanou výnosnost investice 

• Zajistit pro město věcného manažera projektu, který projekt „dovede“ 
k povolení 

• Není nutné soutěžit jako celek (možno rozdělit na části – projekt připojení, 
projekt instalace panelů, obstarání povolení)   

• Před zadáním předložit výboru podrobnější finanční plán na činnosti pro 
obstarání všech povolení a projektových prací včetně odhadu návratnosti 
vložených prostředků a zprávy o možných rizicích zvoleného postupu 
 

Doporučení výboru mimo projekt FVE: při zpracování významných projektů města 
by se mělo uvažovat o instalaci FV panelů. 



4. Výboru byl představen záměr rozšíření ZŠ, resp. budovy školní jídelny. Byl 

představen ve formě stavebního programu. Jeho účelem bylo primárně zařazení 

do zásobníku projektů pod MAS Dolní Břežany, tak aby mohl být v budoucnu 

financovatelný z připravovaných dotačních titulů. Výbor se shodl, že by projekt 

měl být dále projednán ve školské radě s tím, že vedení školy by ve spolupráci 

s městem mělo zajistit podněty od zainteresovaných stran (rodiče, učitelé) 

formou participace (např. anketní dotazník apod.). 

 

5. Další výbor se uskuteční po obdržení dalších informací o vývoji procesu pořizování 

ÚP a dalším postupu ohledně projektů. 

 

 

V Řevnicích, 2.2.2022 


