
Vážení paní/pane……., 

dovolte mi, abych tímto dopisem reagoval na petici, která vzbudila v Řevnicích velké 

pozdvižení. Tato petice nese název „Proti masivní výstavbě v Řevnicích Na Vrážce a 

Eurovii“. Rád bych Vám nyní vysvětlil nepřesnosti a vyvrátil nepravdy, se kterými autoři 

petice v textu obratně pracují. Váš podpis pod peticí je pro mě důležitým signálem, že se 

zastupitelům nepodařilo jasně a přehledně vysvětlit obyvatelům Řevnic, proč jsou 

v navrhovaném územním plánu vybrané lokality řešeny právě předloženým způsobem. 

Dovolte mi tedy, abych se níže vyjádřil k některým bodům petice. 

VODY JE DOSTATEK 

Nejprve je nutné rozptýlit obavy o údajném nedostatku pitné vody. Naše zdroje pitné 

vody nedostatkem v žádném případě netrpí, naopak vodu dodáváme do Zadní Třebaně. 

V uplynulých letech se vedení města ve spolupráci s jednatelem  EKOSu navíc podařilo 

podstatným způsobem snížit ztráty na rozvodech. Mezi roky 2013 až 2017 tato úspora dosáhla 

na odebrané vodě 63 tis. m
3
/rok. Jinými slovy se při roční spotřebě vody cca 35 m

3
/osobu 

ušetřila voda, kterou spotřebuje více než polovina současných obyvatel města. Dalším cílem 

je pokračovat ve snižování ztrát na rozvodech  vody  a rovněž propojení obou částí Řevnic. 

V lokalitě Za vodou dnes berou lidé vodu z Karlíka a z Prahy. Společně s vedením EKOSu 

bychom  chtěli, aby tuto oblast bylo možné  zásobit z městských  zdrojů, a naopak pokud by 

byly městské zdroje v jakémkoliv ohrožení (např. z důvodu ekologické havárie), bylo možné 

odebírat vodu z Prahy.  Tím bude zajištěna bezpečnost dodávek vody. Po celou dobu 

volebního období se navíc problematice vodního hospodářství intenzivně věnujeme a 

zpracováváme řadu projektů, které se vody přímo i nepřímo týkají a budeme o nich dále 

informovat. 

 

KAPACITA ŠKOLY JE DOSTATEČNÁ 

V Řevnicích je podle petice údajně nedostatečná kapacita základní školy. Řevnická 

škola má kapacitu 600 žáků, v letošním školním roce ji navštěvuje 573 dětí, s trvalým 

pobytem v Řevnicích je ale jen 314 dětí. Zbývajících 259 dětí je s trvalým pobytem mimo 

Řevnice. Kapacitní rezerva včetně spádových 96 dětí ze Zadní a Hlásné Třebaně  je tedy více 

než dostačující, navíc nám  byla  schválena dotace, která umožní  také výstavbu tří nových 

učeben v podkroví hlavní budovy školy, což znamená navýšení o 64 nových míst. 

 

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ EUROVIE BUDE MĚSTO REGULOVAT 

Velmi diskutovaným bodem je možná přeměna areálu bývalé Eurovie na smíšenou 

zónu bydlení a služeb. Ano, nový územní plán počítá s možnou přeměnou průmyslového 

areálu bývalé Eurovie. Je na místě zmínit, že tato transformace vychází ze závěrů 

strategického plánu a především ze zadání nového územního plánu, schváleného v září 2014 

minulým zastupitelstvem obce. Zde opět vidíme, jak petice účelově manipuluje s fakty. 

Jako nejvhodnější cestu a smysluplné řešení pro město považuji transformaci na nové 

městské centrum se smíšenou zástavbou, vyváženým segmentem služeb a rezidenčního 

bydlení. Město chce zajistit podíl investora na vytvoření veřejné infrastruktury, na realizaci 

městotvorných prvků a zajištění bezpečnosti zejména z pohledu blízké řeky. K tomu všemu 

slouží již zmíněné regulační nástroje, jež budou mít v rukou příští zastupitelé a ze kterých 

budou mít užitek i stávající obyvatelé této nejvíce ohrožené lokality. Transformace území 

neproběhne hned, plánování a regulace je dlouhodobý proces trvající mnoho let a případný 

investor bude muset vyhovět mnoha požadavkům města. 

 



ZASTAVIT VÝSTAVBU NA VRÁŽCE BY NÁS STÁLO DESÍTKY MILIONŮ 

Stejně rezonující je i poslední téma – výstavba Na Vrážce. Souhlasím s tím, že 

zastavovat zemědělskou půdu na okraji obce je nesprávné. Je třeba však v první řadě  uvést, 

že zamezit v dnešní době zástavbu této lokality je nemožné. Pokud by se o to i tak město 

pokusilo, je pravděpodobné, že by čelilo soudnímu sporu o náhrady. Tuto možnost propásla  

minulá vedení města při tvorbě územních plánů a jejich změn, kdy pozemky vlastnil stát. 

Návrhy na přesunutí pozemků patřících církvím do územní rezervy, nebo zde úplně zakázat 

jakoukoliv výstavbu, tedy považuji za iracionální a z pohledu případného soudního sporu a 

rizika placení odškodného za nezodpovědné. Návrh nového ÚP s územím pracuje následovně. 

Zastavitelné území lokality Na Vrážce a zábor zemědělské půdy  se oproti současnému 

územnímu plánu výrazně zmenšuje. Názorně  porovnatelné je to z přiložených obrázků 

stávajícího územního plánu a návrhu nového územního plánu. Zastavitelná čára se posouvá 

výrazně směrem k centru města. Minimální velikost pozemku se zde stanovuje na 1000 m
2
, 

tento regulativ  v platném ÚP chybí, a tak je umožněna  např. parcelace území na pozemky 

500 m
2
 nebo i menší. Zastupitelé jsou ve shodě a požadují  maximální výšku budov devět 

metrů a zákaz výstavby bytových domů. Případné stavby budou podléhat etapizaci rozložené 

do mnoha let. Město bude mít navíc v rukách opět nástroj regulačního plánu a plánovacích 

smluv. Z výše uvedeného je patrné, že návrh nového územního plánu naopak zastavitelné 

území v této lokalitě významně redukuje na samou hranici, od které  městu nebudou hrozit 

jakékoliv náhrady.    

Vážená paní/pane,  

doufám, že se mi podařilo Vám alespoň zhruba vysvětlit, jak jsou diskutované lokality 

v návrhu územního plánu koncipovány. Pro obecné chápání vážnosti územního plánu je ke 

škodě, že organizátoři petice pracovali s fakty manipulativním způsobem, který nelze obhájit 

ani vzhledem k blížícím se komunálním volbám. 

Pokud byste měl/a zájem o další informace k ÚP, zvu Vás na opakované veřejné 

projednání ÚP, jež proběhne dne 17. 9. 2018. Po dohodě s organizátory petice budeme o 

důvodech návrhu nového ÚP připraveni s kolegou pověřeným zastupitelem diskutovat a 

vysvětlit také na schůzce konané dne 21. 6. 2018. Obě akce se uskuteční ve školní jídelně v 

ulici Legií. 

 

S úctou 

 

Ing. Tomáš Smrčka 

 


