
REAKCE NA PETICI 
Vážení spoluobčané, 

chceme reagovat na snahu o vyhlášení referenda ke schválení nového územního plánu 

města Řevnice. Výbor pro územní plán, jehož jsme členy, byl vytvořen proto, aby na jeho 

půdorysu nalezli kompromisní řešení a shodu zástupci koalice, opozice i organizátorů petice 

proti výstavbě v Řevnicích. 

Během dvou let práce výbor společně dospěl k mnoha kompromisům, ale řešil i nové výzvy. 

V březnu tohoto roku již v rámci výboru panovala shoda na hlavních parametrech regulativů 

všech lokalit, včetně území Za nádražím, tedy prostoru bývalé Eurovie. Prodiskutované a 

kompromisní regulativy byly předány architektům k zapracování do návrhu územního plánu 

na základě většinové shody.  

Přesto, že byly reflektovány hlavní obavy i požadavky organizátorů petice, přišli jejich 

zástupci s novými, částečně nerealistickými požadavky. Jejich akceptování v území Za 

nádražím by přijetí nového územního plánu vrátilo o několik let nazpět. Požadavky v území 

Na Vrážce jsou zapracovatelné a architekti se jimi budou vážně zabývat. Také platí, že 

zastavitelná plocha je v této lokalitě v novém návrhu stejná jako u současného ÚP. Přesto se   

organizátoři petice pokoušejí vyhlášením referenda zabránit schválení celého územního 

plánu, který město naléhavě potřebuje. 

________________________________________________________________ 

Neschválení územního plánu by mohlo znamenat ohrožení těchto 

pro město strategických příležitostí: 

- zabránění nové výstavby tam, kde má být v budoucnu zeleň (např. Na Vrážce, 

V Luhu, Pod Lesem), neboť nový územní plán oproti stávajícímu omezuje 

možnost stavět na těchto místech 

- zprůjezdnění a zkulturnění lokality Za nádražím 

- projekt modernizace železniční trati a s tím spojené vybudování tolik 

potřebných parkovacích stání u nádraží, které nebudou financovány z 

městských peněz 

- provedení protipovodňové ochrany celého území za nádražím (Na Jamech, Za 
nádražím) a zajištění dobrého přístup k řece. 
________________________________________________________________ 



Rozšiřovaný leták Sbírka podpisů pro vyhlášení referenda v 

Řevnicích obsahuje tato zavádějící prohlášení:  

tvrzení: v lokalitě Za nádražím a Na Vrážce město plánuje rozsáhlou výstavbu  

realita: město žádnou výstavbu neplánuje, město pořizuje nový územní plán, 

kterým nastavuje potenciálním investorům parametry možné výstavby, 

regulativy v nově projednávaném územním plánu jsou přísnější a výstavbu 

omezují 

tvrzení:  v lokalitě Za nádražím (Eurovie) má být postaveno 60 bytů a několik 
výškových kancelářských budov 
realita: vlastník areálu předložil koncept nové územní studie pro toto území: 

tří a čtyřpodlažní budovy nepřevyšují jak stávající výrobní objekty v tomto 

území, ani budovu nádraží nebo Hotel Grand 

tvrzení: v lokalitě Na Vrážce existuje reálné nebezpečí dalšího rozšiřování 
výstavby 
realita: za plochou určenou k výstavbě v lokalitě Na Vrážce je novým 
územním plánem navržena hranice zastavitelného území, za touto hranicí se 
stavět nesmí 
 
tvrzení:  v Řevnicích přibude více než 1000 obyvatel, což způsobí problémy s 
nedostatečnou infrastrukturou… 
realita: nárůst obyvatel bude postupný a rozložený v horizontu 10–15 let, dle 
odborných podkladů zpracovaných pro územní plán by neměl počet nových 
obyvatel přesáhnout 500 (mezi lety 1995 a 2020 přibylo v Řevnicích 690 
obyvatel), město má navíc možnost novou výstavbu smluvně podmínit 
vybudováním potřebné infrastruktury na náklady investora 
________________________________________________________________ 
 
Za členy koaliční členy výboru pro územní plán: 

Josef Tlustý, předseda výboru pro územní plán 

Petr Hartmann, člen výboru pro územní plán 

Jan Hlaváček, člen výboru pro územní plán 

 

Více informací naleznete na: 
https://www.revnice.cz/cs/mesto/aktuality 
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