
         Šance pro budoucnost   
  
Vážení občané, 
na den 10.1. bylo v naší obci vyhlášeno lidové hlasování ve věci zamýšlené výstavby  
výrobny suchých maltových směsí, k čemuž dalo podnět mým prostřednictvím Občanské 
sdružení Králova Dvora.Vzhledem k tomu, že se v této souvislosti vyskytly určité 
nezodpovězené otázky, dovolím si na některé odpovědět. 
 
 Proč má rozhodovat  řadový občan, od toho jsou přece volení obecní zastupitelé?! 
Protože Zastupitelstvo obce bylo ve svém stanovisku k této stavbě nejednotné a 
rozpolcené a hrozilo nebezpečí, že se ve svém rozhodnutí nebude řídit pouze 
racionálními důvody případně svým svědomím! 
Ale přesto, nepřenáší se tak odpovědnost za rozhodnutí na občana? 
Tento krok nelze chápat jako snahu o sejmutí odpovědnosti ze zastupitelů, nýbrž jako 
nabídku myšlenkového prostoru všem občanům. Závažnost tohoto rozhodnutí je podle 
našeho soudu tak významná, že  případná výstavba maltárny by  výrazným způsobem 
ovlivnila život i příštích generací.  
Občan však nemá ve většině případů takové informace jako„zastupitelé“… 
Veškeré objektivní informace o uvažované výstavbě jsou obsaženy v „Závěrech 
zjišťovacího řízení“ Krajského úřadu Středočeského kraje a tento dokument je 
k nahlédnutí na OÚ případně u mne. Rovněž tak je možné získat informace z  Ekologické 
studie Beroun a i ta je k dispozici na OÚ. Takže kvalitní informace nejsou pro občana 
nedostupné! 
Tato „fabrika“ by stála v pr ůmyslové zóně, takže když ne tato, tak tam bude jiná? 
Chceme, aby i tzv. průmyslová zóna měla svá pravidla a určité mantinely, neboť se 
nachází paradoxně uvnitř obce a prakticky ve všech směrech jsou obydlené čtvrti. 
Tuto skutečnost by pomohl vyřešit územní plán obce? 
Ne tak docela.Územní plán se může v určitých časových obdobích pozměňovat a po 
určité době bychom se mohli dostat do stejného problému. 
Proč tolik řečí kolem jedné maltárny?Není to přehnané? 
Nejedná se pouze o vlastní provoz, který by bezpochyby významně zatěžoval životní 
prostředí hlukem(90dB), polétavým prachem a zvýšenou koncentrací NOx, ale velmi 
závažným problémem by byla i těžká nákladní doprava vedená středem obce. Nikoliv 
nevýznamnou skutečností by byla i „optická devastace“ krajiny, neboť zásobníková sila 
mají výšku 40 m. 
Ale mně to až tolik nevadí, protože bydlím dost daleko od uvažované stavby…  
Bohužel se naše obec nachází v těžko větratelné berounské kotlině, kde se během roku 
často vyskytují nepříznivé klimatické situace (inverze), takže nepříznivý dopad na životní 
prostředí by se projevil prakticky v celém údolí. 
Příroda je mocná, ta nám pomůže se s tímto problémem vypořádat… 
Takovýto optimismus s Tebou nemohu sdílet. Příroda pomůže pouze do určité míry, 
avšak něco pro to musí udělat i člověk. Vzhledem k tomu, že současné zatížení životního 
prostředí v našem regionu je v některých ukazatelích dlouhodobě nadlimitní, je naší 
povinností tento trend zvrátit. 

 



 
Avšak určitě se to netýká občanů, kteří žijí v „satelitních „ čtvrtích Králova Dvora 
jako jsou Levín, Křižatka a Zahořany? 
Vzhledem k tomu, že formulace druhé otázky obsahuje slovní spojení „vlastní území“, 
postihuje tento význam veškeré území Králova Dvora, takže se v referendu rozhoduje i o 
budoucnosti těchto lokalit. 
Nebereme tím možnost pracovního uplatnění našim spoluobčanům? 
Uvažovaná kapacita maltárny je 24 pracovních míst, což nepředstavuje ani v nej-
menším systémové řešení nezaměstnanosti tohoto regionu a je třeba současně zvážit, zda 
by námi takto vytvořená zdravotní rizika za to stála. 
Já jsem si to už v minulosti „vydýchal“, ať si užijí něco také ostatní… 
Je pravda, že v minulosti nám zde velcí znečišťovatelé ovzduší (KŽ,KDC,teplárna) 
vytvořili  velmi znehodnocené životní prostředí. Nebyla však politická vůle tento 
problém řešit.V současné době však je naděje, že se nebude opakovat to, co zde prožila 
střední a starší generace. Nedopusť, aby se pozitivní vývoj nastartovaný po roce 1989 
v oblasti tvorby životního prostředí opět otočil. Především kvůli mladé generaci, která má 
právo žít v nikoliv zdevastované krajině, ale také prostě proto, že co je „neekologické je i 
neekonomické“!  
Já to svým hlasem stejně neovlivním, to rozhodnou jiní! 
Toto referendum je historickou událostí a současně obrovskou šancí pro všechny občany 
Králova Dvora. Nikdy v minulosti se nikdo v Králově Dvoře občanů neptal, zda souhlasí 
nebo nesouhlasí se stavbou jakéhokoliv závodu. Nenech si i Ty ujít příležitost, naprosto 
svobodně a nezávisle rozhodnout o dalším vývoji naší obce.O výsledku referenda 
rozhodne každý, a tudíž i Tvůj hlas. 
Není referendum zbytečné, firma Franken Maxit prý od svého záměru odstoupila? 
Není to pravda. Mluvčí této firmy nikdy veřejně neprohlásil, že o lokalitu v Králově 
Dvoře již neusilují, a že využijí jiné řešení. Tato dezinformace má pouze za účel zmást 
veřejnost a současně vyvolat u občanů nezájem o hlasování. Je to součást taktiky. 
 
 Jak mám tedy hlasovat když nechci, aby se zde ta maltárna stavěla? 
Na první otázku odpovíš NE (nesouhlasím se stavbou…) a na druhou otázku odpovíš 
ANO (obec má využít všech zákonných prostředků,aby stavbě zabránila…). 
 

Děkuji Vám všem,  kteří jste tento leták přečetli celý a přeji Vám tu 
správnou volbu! 
 
 

   Za Občanské sdružení Králova Dvora 
          Mgr. Josef Rozhoň 
   
 
 


