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KRÁLŮV  DVŮR  (Berounsko)  -  Většina  obyvatel  Králova  Dvora  netají  uspokojení  nad 
výsledkem sobotního referenda,  který  znamená konec  úvah o stavbě míchárny maltových 
směsí  německé  firmy  Franken  Maxit.  Lidi  ani  tak  nepřekvapil  výsledek  referenda  jako 
vysoká účast, která v některých částech obce převýšila i účast v parlamentních volbách. "Je to 
jasné vítězství a skvělý výsledek," řekl dnes ČTK organizátor referenda a místní zastupitel 
Josef Rozhoň.
 
Podle něj je také důležité, že odmítnutí stavby maltárny nastavuje pravidla a mantinely v 
průmyslové zóně, která se paradoxně nachází uvnitř obce a je obklopena bytovou zástavbou. 
Rozhoň odmítá i úvahy zastánců výstavby, kteří tvrdí, že výsledek referenda bude mít negativní 
dopad na zaměstnanost v obci. "Uvažovaná kapacita maltárny je 24 pracovních míst, což 
nepředstavuje systémové řešení nezaměstnanosti regionu ani významný přínos pro téměř 
šestitisícový Králův Dvůr," dodal.

Výsledkem místního plebiscitu je však zklamán starosta obce Karel Mencl. Domnívá se, že ztráta 
německého investora je pro Králův Dvůr nenahraditelná. "Mrzí mě to, ale výsledek samozřejmě 
respektuji. Budeme se snažit přivést jiného investora, ale po referendu to nebude snadné," dodal a 
připomněl, že Franken Maxit úvahy o výstavbě maltárny zavrhl ještě před konáním referenda. 
"Bylo rozhodnuto, ale chápali jsme celou věc jako zadostiučinění občanům, kteří podle mě byli 
jednostranně ovlivněni," vysvětlil.

Spokojenost nad výsledkem však neskrývala Gabriela Rauferová, která čeká v jedné z pražských 
porodnic narození potomka. Navzdory odmítnutí jednoho z členů volební komise, cestovat v sobotu 
do Prahy s mobilní volební urnou, se jí nakonec podařilo odvolit. "Volební komisař změnil názor a 
večer přijel. Výsledek je úžasný," řekla.

Zástupci Franken Maxit výsledek hlasování odmítají komentovat. Jednatel firmy Jiří Huptych dnes 
ČTK řekl, že nic neví a závěr referenda mu dosud nebyl sdělen. "Musíte si počkat do pondělí. Teď 
se tím opravdu nebudu zabývat," dodal.

Proti stavbě míchárny v sobotu hlasovalo 1144 ze 1450 voličů. Účast dosáhla téměř 32 procent, což 
je o sedm procent více než vyžaduje zákon. V druhé otázce se navíc 1108 voličů vyslovilo, aby 
vedení obecního úřadu proti stavbě maltárny aktivně vystupovalo.

Referendum vyhlásili na přání obyvatel královodvorští radní. Návrh na jeho vyhlášení v létě 
podepsalo přes 1350 obyvatel Králova Dvora, tedy asi 30 procent oprávněných voličů. 
Vyhlašovatele referenda vedla k tomuto kroku obava o zhoršení životního prostředí v okolí továrny.
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