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Odpověď  

                             

 

Vážený pane Gregore,  

 

Radě města  jste adresoval v zastoupení petičního výboru  „Petici proti masivní výstavbě  v Řevnicích Pod 

Lesem“ (dále jen „petice“)  podle odst. 2 § 5 zákona 85/1990 Sb. (Zákon o právu petičním), prostřednictvím 

podatelny městského úřadu   dne  14.6.2018.  Rada města se peticí zabývala  na svém jednání dne  9.7.2018  a  

posoudila ji podle podle odst. 3 § 5 zákona 85/1990 Sb. a níže je uvedeno stanovisko k obsahu petice. Způsob 

vyřízení petice je odesláním odpovědi  Vám  jako podepsanému zástupci petičního výboru.  

 

 Peticí je požadována  veřejná diskuze  o podobě projektu. Tato  diskuze proběhla na veřejném setkání 

s občany  dne 21.6. 2018 a dále též na jednání zastupitelstva města dne 25.6.2018. 

 

 Dále petice požaduje, aby radní a zastupitelé   brali v úvahu zájmy obyvatel města, aby ve svém 

rozhodování  zohlednili  závazné určení územního plánu  a aby investora přiměli  ke změně zástavby.   

 

Dovolte mi tedy zrekapitulovat informace o postupu města v této věci, o kterém jsem na  veřejných 

projednáních poskytl informace.  V loňském roce se na město obrátil investor  projektu Vily Řevnice s žádostí o 

vyjádření k projektové dokumentaci. V průběhu srpna a září investor projekt  konzultoval  se stavebně 

urbanistickou komisí a městskou architektkou.   Investor  zapracoval   připomínky do projektové dokumentace a 

následně vydalo město  stanovisko. Město si  rovněž dalo podmínku uzavření plánovací smlouvy, na základě které  

zbuduje investor do majetku města veřejnou infrastrukturu (komunikace, chodníky, parkovací místa, VO, 

inženýrské sítě atd.).  Po schválení na zastupitelstvu města byla plánovací smlouva uzavřena.  

 

V říjnu 2017 Stavební úřad v Řevnicích vydal  zamítavé rozhodnutí k žádostem investora, tedy jak k návrhu 

dělení pozemků na devět (8 pro výstavbu a 1 pro komunikaci), tak k návrhu  umístění  staveb  4 dvojdomů 
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z důvodů  rozporu záměru s územním plánem města, cíly územního plánování a stavebním zákonem.     V březnu 

t.r.  odvolací orgán  Odbor  územního plánování a stavebního řádu Středočeského kraje  obě  rozhodnutí  

Stavebního úřadu v Řevnicích zrušil a vrátil k novému projednání, kdy  souhlasně  se stanoviskem  Odboru 

územního plánování Městského úřadu v Černošicích  konstatoval, že neshledal nesoulad obou záměrů (dělení 

pozemků a umístění staveb)  s územním plánem města.    

 

Město v obnovených  řízeních  bude konzistentně požadovat splnění podmínek (požadované úpravy 

projektu a naplnění uzavřené plánovací smlouvy), které již dříve  na investora nakladlo na základě odborných 

stanovisek.   

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Smrčka  

         starosta  

 

 

 

 

 

 

 

 


