
Zveřejňování informací za rok 2019 

1/19  Žádost o podání informací o stavbě kanalizace v k.ú. Řevnice (oblast Na Vrážku) 

1) Kdo je dle příslušných smluvních ujednání investorem a dodavatelem stavby? 
2) Kdy došlo k podpisu smlouvy a která oprávněná osoba ji za dodavatele podepsala? 
3) Zda došlo a případně kdy k vložení smlouvy do registru smluv, případně pod jakým ID? 

Vyřizuje : ekonomický  odbor/B. Slámová ,č.j. 1337/2019 ze dne 13.3.2019 

Odpověď:  

1) Ad 1 
Investor: Město Řevnice, IČO: 00241636  Dodavatel: ZEPRIS s.r.o., IČO: 25117947 

2) Ad 2 
Smlouva byla uzavřena 13.8.2018, podepsána Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem firmy. 

3) Ad 3 
Na základě výjimky stanovené v § 3 odst. 2 písm. l) zákona o registru smluv se v registru smluv neuveřejňují 

smlouvy, kde jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace 

touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou 

účast. Povinnost k uveřejňování smluv v registru smluv tak nedopadá na obce s pověřeným obecním úřadem a 

obce vykonávající přenesenou působnost v základním rozsahu a jimi zřízené příspěvkové 26 organizace a 

právnické osoby, ve kterých mají tyto typy obcí většinovou účast. Tyto subjekty nemusejí smlouvy v registru 

smluv uveřejňovat nikdy, ani pokud by smlouvu uzavřely s povinným subjektem. 

Tato výjimka se tedy vztahuje i na město Řevnice. 

Všechny doklady k dotazované zakázce jsou zveřejněny na stránkách města Řevnice v sekci „Projekty/dotace“: 

https://www.revnice.cz/cs/samosprava/projekty-dotace/realizovane-projekty-dotace/rozsireni-cov-revnice-a-

kanalizacnich-radu.html  Smlouva je zveřejněna taktéž na webových stránkách města: 

https://www.revnice.cz/cs/samosprava/smlouvy-a-objednavky/  

Odpověď  zaslána dne 19.3.2019– e-mailem na žádost žadatele 

 

2/19  Žádost o podání informací k připravovanému projektu města  - Single trail Řevnice  

1) Jaké dopady by mělo uskutečnění projektu na městský les? 

2) Jakých částí lesa se projekt týká? 

3) S jakým množstvím návštěvníků projekt počítá? 

Vyřizuje : technické služby /Ing. Mikula, č.j. 1716/2019 ze dne 2.4.2019 

Odpověď:  

Ad 1) Dopady na městský les budou minimální, nejedná se o terénní úpravy, tak jak je specifikuje stavební 

zákon. Bude využit místní materiál a není požadováno vynětí z lesního půdního fondu.   

Ad 2) Částí lesa, kterých se projet  dotýká lze prohlédnout na  mapě projektu na www.revnice.cz v sekci 
projekty. 

https://www.revnice.cz/cs/samosprava/projekty-dotace/realizovane-projekty-dotace/rozsireni-cov-revnice-a-kanalizacnich-radu.html
https://www.revnice.cz/cs/samosprava/projekty-dotace/realizovane-projekty-dotace/rozsireni-cov-revnice-a-kanalizacnich-radu.html
https://www.revnice.cz/cs/samosprava/smlouvy-a-objednavky/
http://www.revnice.cz/


Ad 3) Návštěvnost projekt neuvádí pouze spádovou oblast. Návštěvnost lze odhadovat podle údajů existujících 

projektů u velkých měst, mohla by činit průměrně 50 návštěvníků denně v otevírací době trailu v měsících 

duben až listopad. Návštěvnost lze účinně regulovat. 

Odpověď  zaslána dne 5.4.2019 – poštou (dodejka) 
 

3/19  Žádost o podání informací o řízení k odstanění stavby 

Zahájil stavební úřad řízení o odstranění stavby č.p. 414 na pozemku p.č.  1240/2 k.ú. Lety u Dobřichovic.  

Vyřizuje : stavební úřad /Ing. Šádková, dne 25.4.2019 

 

Odpověď:  

V současné době nevede stavební úřad žádné řízení týkající se výše uvedené stavby a nezahájil řízení o 

odstranění stavby č.p. 414 na pozemku parc.č. 1240/2, k.ú. Lety u Dobřichovic.  

Odpověď  zaslána dne 25.4.2019 – poštou (dodejka) 

 
4/19  Žádost o podání informací k připravovanému projektu města  - Single track Řevnice  

1) Kdo bude „správcem“, jaké budou náklady na tuto funkci a z jakých prostředků se budou hradit. 
2) Zda byl požádán Odbor životního prostředí (MÚ Černošice) o vyjádření k předkládanému projektu.  
3) Jaké byly náklady na zpracování projektové dokumentace : “Single track Řevnice“  a zda bylo na tuto zakázku 
vypsáno výběrové řízení.  

Vyřizuje : starosta /Ing. Smrčka, dne 19.4.2019 

Odpověď:  

Ad 1)  Funkce správce Single track Řevnice není ustanovena a náklady na tuto funkci tím pádem nevznikají.   
Ad 2) Obecné projednání projektu bylo zatím pozastaveno z důvodu projednávání získání možných dotačních 
titulů.  
Ad3) Náklady na zpracování projektové dokumentace činily 12.000,-Kč (Ing. Rapant), výběrové řízeno k tomuto 
projektu nebylo vypsáno.  

 

Odpověď  zaslána dne 3.5.2019 – poštou (dodejka) 

 
5/19  Žádost o podání informací  - uzavření dohody o parcelaci pozemků parc.č. 

3725/25,22,21,24,19 a 2123/1,2,3,4 

1) Je plánováno uzavření dohody o parcelaci výše uvedených pozemků, některého z nich event. plán jiného 
záměru ohledně pozemků k parcelaci? 

2) Pokud je plánováno uzavření dohody, tak v jakém stádiu je jednání o dohodě? 

3) Pokud je plánováno uzavření dohody, tak jaký je smysl dohody? Z jakého důvodu je uzavírána? 

4) Pokud je plánováno uzavření dohody, tak jaká je nová zamýšlená úprava pozemků k parcelaci? 

5) Pokud je plánováno uzavření dohody, tak jaké je znění dohody? 



Vyřizuje : Ing. Bečková, dne 21.6.2019 

Odpověď:  

S odkazem na §2 odst. 4 zákona o informacích nemá město Řevnice povinnost na výše uvedené dotazy 
odpovídat (povinnost se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací), přesto 
sděluji následující:  

Uzavření dohody o parcelaci je podmínka pro zastavitelnou plochu obsažená v NÁVRHU nového (nyní 
projednávaného)územního plánu. Tato dohoda ještě není vytvořena. 

Dohoda o parcelaci je dohoda vlastníků v území o dělení,scelování nebo výměně pozemků, která umožní nové 
využití a uspořádání dotčeného území. Jedná se v podstatě o „přeparcelování“ území tak,aby jeho využití 
bylo optimální z urbanistického hlediska a z hlediska ekonomie zástavby. Dohoda o parcelaci by měla 
uspořádat jednotlivé parcely určené pro zástavbu a vymezit komunikace, resp.veřejný prostor zpřístupňující 
tyto parcely. S navrženou „dohodou o parcelaci“ musí souhlasit všichni vlastníci pozemků. 

Pozemek vlastněný Vaším klientem není v návrhu nového územního plánu zahrnut v pozemcích, kterých se 
podmínka uzavření dohody o parcelaci týká. 

Uzavírání dohody o parcelaci není správním řízením, neexistují zde tedy ani účastníci řízení.  

Odpověď  zaslána dne 26.6.2019 – e-mailem na žádost tazatele 
 

6/19  Žádost o podání informací – optimalizace trati Praha –Beroun (část Řevnice) 

1) vyjadřovalo se město Řevnice k připravované akci – optimalizace železniční trati odb. Berounka – Karlštejn 
(včetně) – investor SŽDC, s.o., a to zejména v části pozemní komunikace Řevnice (podjezd), pokud ano, jaké 
bylo stanovisko města Řevnice?  

2) Má město Řevnice již projektovou dokumentaci k této akci, pokud ano jako?  

3) Má město Řevnice požadavky na investora , které by měly být v zájmu rozvoje města Řevnice zkvalitnění 
života jeho obyvatel, ochrany životního prostředí, protipovodňovou ochranu atd, pokud ano, jaké? Má již 
město Řevnice vyjádření investora, popř. jiného orgánu nebo organizace k jeho požadavkům, pokud ano, 
jaké?  

Vyřizuje : Ing. Smrčka, dne 24.6.2019 

Odpověď:  

Ad 1) Město se vyjadřovalo k přípravným projekčním  činnostem na poradách 26.3.2018 (SŽDC představilo 

záměr na realizaci podjezdu, stanovisko města : alternativa objezdu v případě povodní, eleminace nárůstu 

dopravy  v obytných lokalitách, upravit projekt do souladu s ÚP),  27.4.2018 (SŽDC představilo další etapu 

přípravy projektu, stanovisko města : zachování schémat dopravní obsluhy území a tedy i napojení parcel, 

upravit vedení pěších tras, konzultovat projekt s městským architektem, nesvádět dopravu do stávající 

cyklostezky a najít jinou trasu pro případnou evakuaci v době povodní), 15.6.2018 (stanovisko města : 

zachování pěších vazeb, požadavek na kvalitní řešení  veřejného prostoru, dopravní napojení P+R parkoviště, 

požadavek na protipovodňová opatření, požadavek na alternativní objízdnou trasu, vyvolané přeložky sítí, 

úpravy vjezdů, oplocení, úpravy místních komunikací, dopravní opatření na náklady SŽDC, potvrzena varianta 

trasy, město požádalo o koordinaci projektování těch míst, která zůstanou po stavbě prázdná, požadavek na 

minimalizaci protihlukových barier – nízké provedení).  Dne 27.9.2018 proběhla prezentace SŽDC starostům 

obcí. Zápisy jsou přiloženy.  Následně dne 25.4.2019 proběhla veřejná prezentace projektu ve školní jídelně 

v Řevnicích prezentace a záznam z ní je umístěn na webových stránkách města (odkaz 



https://www.revnice.cz/cs/samosprava/projekty-dotace/koncepcni-projekty/optimalizace-trati-praha-beroun-

revnice.html).    

Ad2) Město Řevnice projektovou dokumentaci vzhledem k fázi rozpracovanosti projektu (probíhají veřejná 
projednání a projektové úpravy) nemá k dispozici. Situace stavby byla představena  na prezentaci 25.4.2019 a je 
uveřejněna na stránkách města (viz odkaz). Po úplném dokončení zpracování projektu je příslib předání 
dokumentace ze strany investora.  
 

Ad3) Město Řevnice uplatnilo požadavky zatím jen v rámci přípravných projekčních činností a odpověď je 
v části 1 dotazů.  Standardní projednání tedy i připomínkování projektu zatím neběží.  Město Řevnice nemá 
vyjádření jiných orgánů či organizací.      

Odpověď  zaslána dne 1.7.2019 –  zasláno poštou (dodejka ) 
 

7/19  Žádost o podání informací – plnění rozpočtu 

Žadatel požaduje poskytnutí  zaslání Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, 
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12M) za rok 2019 sestaveného k 30.červnu 2019.  

Vyřizuje : p.Jaskevičová, vedoucí EO, dne 15.7.2019, čj.3481/2019 

Odpověď:  

Zaslání výkazu proběhlo formou přílohy e-mailu, dle požadavku tazatele.  FIN 2-12M 

Odpověď  zaslána dne 15.7.2019 –  e-mailem na žádost tazatele 

 
8/19  Žádost o podání informací – obecní zaměstnanci 

Žadatel požaduje zaslání informace o počtu obecních pracovníků v pracovním poměru podle jednotlivých 
agend, kterým se věnují. U pracovníků s částečným úvazkem požaduje uvést výši úvazku , počet uzavřených 
dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce a jejich předmětu.  

 
Vyřizuje : p.Kučerová, dne 15.7.2019, čj.3527/2019 (žadatel byl informován,že odpověď bude zaslána 

se zpožděním z důvodu čerpání řádné dovolené)  

Odpověď:  

Počet zaměstnanců města Řevnice: 
 

1) Správní odbor 
- 1 vedoucí pracovník  
- 1 matrika 
- 1 podatelna 

2) Ekonomický odbor 
- 1 vedoucí pracovník 
- 3 referenti 
- 1 pokladna 
- 1 dohoda o pracovní činnosti (6-9/2019) - Vyjadřování k žádostem na stavby sítí a k veřejnému 

osvětlení 
3) Kancelář starosty 

- 1 referent 
4) Stavební úřad 

- 1 vedoucí pracovník 

https://www.revnice.cz/cs/samosprava/projekty-dotace/koncepcni-projekty/optimalizace-trati-praha-beroun-revnice.html
https://www.revnice.cz/cs/samosprava/projekty-dotace/koncepcni-projekty/optimalizace-trati-praha-beroun-revnice.html
https://cloud2.revnice.cz/index.php/s/XZwsAm9PHfDnaXY


- 1 referent 
5) Pečovatelská služba 

- 1 vedoucí pracovník 
- 5 pečovatelek 

6) Technické služby 
- 1 vedoucí pracovník 
- 9  pracovníků (údržba města) 
- 2 dohody o provedení práce (brigáda studentů na údržbu města 7-8/2019) 

 
Ostatní dohody o provedení práce: 
1 – úklid MěÚ 
1 -  úklid č.p. 64 (prostory pro Městskou policii, ZUŠ) 
1 – úklid společných prostor v domě pro seniory 
1 -  předseda Komise k projednávání přestupků 
1 – obsluha kotelny v domě pro seniory 
1 – obsluha kotelny v Mateřské škole a Zámečku 

 

Odpověď  zaslána dne 1.8.2019 –  e-mailem na žádost tazatele 

 
9/2019  Informace o případné spolupráci se společnostmi Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o.  

Žadatel požaduje poskytnutí informace, zda některý ze subjektů Domistav CZ a.s. nebo DOMISTAV HK s.r.o. 
v minulosti podal vůči městu Řevnice nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně žádá o poskytnutí 
nabídky.  

 
Vyřizuje : p.Kliner, dne 17.8.2019 , čj. 4137/2019 

Odpověď:  

Město Řevnice neeviduje žádnou nabídku ve smyslu veřejných zakázek od výše uvedených subjektů. 

Odpověď  zaslána dne 27.8.2019 –  datovou schránkou  
 

10/2019  Single tracky Řevnice – soubor otázek 

V souvislosti s plánovaným projektem „Single tracky Řevnice“, v návaznosti na jednání, které proběhlo 1.6.2019 
a v návaznosti na článek uveřejněný ve zpravodaji Ruch žádají tazatelé na zodpovězení následujících otázek: 

 Přínos pro občany  
- Je záměrem zastupitelstva udělat z Řevnic turistickou destinaci? V čem konkrétně spatřuje zastupitelstvo 

přínos pro obec, jestli bude v letních měsících naše městečko cílem stovek cykloturistů denně? 
- Musíme pokrýt sjezdovkami nejkrásnější část městských lesů a přizvat tam zástupy rekreantů? Proč jsou 

tratě single tracků umístěny v lokalitě Babky, Jezírka a Píšťáku – tedy v místech, která patří k nejhezčím 
místům v okolí Řevnic? Zajímalo by nás, zda umístní areálu vyšlo ze zadání zastupitelstva či představy 
projektantů. 

- Sjezd single tracků je specifický druh sportu, určený pro úzkou skupinu sportovců. Pro koho budujeme 
rozsáhlý areál single tracků? Které místní spolky ( a s jakým počtem členů) mají konkrétní zájem o soustavné 
využívání plánovaného areálu? 

 Turismus  
- -Plánovaný areál single tracků by byl jediný svého druhu v okolí Prahy. Pokud vycházíme ze zkušeností 

z podobných zařízení (statistika ČEMBA, rok 2018)můžeme očekávat o letních víkendech návštěvu stovky 
cyklistů. Počítá zastupitelstvo s výraznou zátěží turismu našeho města? 



- - Představa, že většina cyklistů přijede z Prahy vlakem či přímo na kole není reálná. Obzvlášť v letních 
měsících se musí počítat s výrazným nárůstem provozu či obsazenosti parkovacích míst. Jak město zajistí, 
aby projekt neměl negativní dopad na dopravu? Kdo se bude starat o organizaci a kontrolu parkování ve 
městě? 

- - Kdo bude řídit a usměrňovat návštěvu stovek rekreantů v našem městě? Kdo a z jakých peněz zajistí úklid, 
vyvážení odpadků, údržbu městského mobiliáře,provoz a údržbu toalet? 

- - Sjezd single tracku je adrenalinový sport s vysokým rizikem úrazů. Kdo ponese zodpovědnost za případné 
úrazy v areálu, který spravuje město? Jak bude zajištěno zdravotní ošetření? 

 Finance  
- Kde v rozpočtu najde vedení města 2 miliony na předpokládanou finanční spoluúčast na tomto projektu? 
- Plánuje zastupitelstvo do budoucna, že by obecv na Single Tracku nějakým způsobem vydělávala? 

Zpoplatnění návštěvy areálu, poplatky z parkovného? Obecně platí, že se za používání Single Tracků neplatí.  
- Provozovatel město Řevnice, musí počítat s pravidelným úklidem, údržbou a opravami sportovního areálu. 

Kdo se bude starat – jak finančně, tak i fyzicky- po skončení pětileté lhůty dotace o provoz a údržbu single 
tracku? 

 Ochrana přírody  
- Uvažuje zastupitelstvo o ochraně přírody a vzácných živočichů, které v lokalitě Pišťáku, Jezírka a Babky žijí? 

Jakým způsobem zajistí, že nebude rušena zvěř v jarním období? Jakým způsobem budou chráněny vzácné 
druhy flory a fauny, jako třeba mlok skvrnitý? 

- Nemělo by se zastupitelstvo zaměřit na podporu cyklistiky způsobem, který by byl ohleduplný k životnímu 
prostředí – např. na výstavbu cyklostezek? 

Vyřizuje : Ing. Mikula , dne 21.8.2019, čj.4144/2019 

Odpověď:  

S odkazem na §2 odst.4 zákona č.106/1999, nemá dotázaný subjekt povinnost odpovídat a poskytovat 
informace v případě,že se jedná o dotazy na názory, budoucí rozhodnutí či vytváření nových informací.  Projekt 
má na starost Ing. Mikula a v rámci snahy o maximální podání informací poskytl odpovědi na otázky mimo 
odpověď v rámci zákona č.106/1999.  

Odpověď  zaslána dne 6.9.2019 –  s dodejkou všem adresátům 
 

11/2019  Informace k vlastnictví šachty na parc.č.1502 

Žadatel se informuje na vlastníka případně investora šachty umístěné na pozemku parc.č. 1502 (resp. na 
chodníku před parc.č.1501, k.ú. Řevnice) a dále na rok zhotovení event. kolaudace této šachty.  

Vyřizuje : Ing. Mikula , dne 21.8.2019, čj.4164/2019 

Odpověď:  

Vlastníkem pozemku parc.č. 1502 včetně stavebních úprav a technického vybavení –komunikace, 
chodník a tedy i šachta je město Řevnice. I přes vynaloženou snahu se doklad o zhotovení šachty 
případně o kolaudaci nepodařilo dohledat.  

Odpověď  zaslána dne 6.9.2019 –  s dodejkou  
 

12/2019  Informace k vlastnictví akcií společnosti Středočeská Plynárenská, a.s. ke dni 9.5.2008 

Žadatel se informuje zda obec byla ke dni 9.5.2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská a.s. 
(dnešní innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, 142 01.  
Pokud obec akcionářem byla je součástí žádosti i informace o počtu akcií vlastněných k uvedenému datu. 
Informaci žadatel požaduje i v případě,že obec vlastnické právo pozbyla.  

 



Vyřizuje : Kadlec Jan ,ekonomický odbor, dne 16.10.2019, čj.5256/2019 

Odpověď:  

Město Řevnice dne 9.5.2008 již nevlastnilo akcie Středočeské Plynárenské a.s., neb je již v roce 1999 
prodalo společnosti Wintershall Erdgas Beteiligungs- GmbH. 

 

Odpověď  zaslána dne 16.10.2019 – datovou schránkou a e-mailem 
 


