
         TISKOVÁ ZPRÁVA  
Předání petice občanů do rukou  starosty obce    

  
Já, Josef Rozhoň jakožto navrhovatel referenda předám z pověření občanů dne 17.září 03. 
v 11.00 hod. do rukou starostovi obce výsledek petiční podpisové akce na podporu vyhlášení 
referenda ve věci umístění výrobny suchých maltových směsí v obci Králův Dvůr.Pro tuto 
podporu se kladně vyjádřilo 1376 občanů, což je 30.38 procent z celkového množství 
oprávněných voličů.Zákon o  místním referendu přitom stanoví pro vyhlášení referenda jako 
mnimální množství 20% z  oprávněných voličů tj.906 občanů a platnost referenda je zajištěna 
minimální účastí 25%tj.1133 občanů.Obec Králův Dvůr má 5650 občanů a z toho je 4529 
oprávněných voličů 
 Občané Králova Dvora rozhodnou tedy o stavbě maltárny v lidovém hlasování.    

Co všechno však tomuto procesu  však předcházelo? 
Na veřejném zasedání  20.3.03 neschválilo zastupitelstvo obce záměr fy MAXIT o výstavbě 
maltárny v prostoru teplárny KŽ pouze o jeden hlas.Při rozhodování zastupitelů sehrály roli 
nejrůznější aspekty a složitost tohoto problému se tak promítla i do těsného výsledku 
hlasování.Ponechám-li stranou jednotlivé argumenty hovořící pro a proti zamýšlené stavbě, 
které obě strany používaly pro obhájení svých názorů, jedná se podle mého přesvědčení 
především o střetnutí dvou koncepcí.Jedna z nich připouští možnost stavby průmyslových 
zařízení uprostřed obce a nerespektuje případné vlivy na životní prostředí a eventuální 
porušení rázu krajiny.Druhá koncepce odmítá tento starý model a staví se zásadním způsobem 
za myšlenku tvorby průmyslové zóny mimobytné části obce, případně za vyloučení stavby 
podobných provozů z berounské kotliny vůbec. 
Přiznám se, že tento druhý pohled je mně podstatně bližší. 
Nejednotná a názorově roztříštěná situace v obecním zastupitelstvu a současně i snaha 
starosty o revokaci původního usnesení mě přivedly k tomu, že jsem se začal zabývat 
myšlenkou vyhlášení lidového hlasování tzv. referenda. 
Vyřešení tohoto dilema formou referenda  tj. za účasti občanů nelze chápat jako snahu o 
sejmutí odpovědnosti ze zastupitelů za svoje rozhodnutí, nýbrž jako nabídnutí myšlenkového 
prostoru i ostatním občanům.Případná výstavba provozu by totiž poznamenala výrazným 
způsobem život v naší obci i pro příští generace a občané by měli mít možnost do tohoto 
rozhodnutí vstoupit. Současně by tím vydali jasný signál i pro budoucnost, totiž že si nepřejí, 
aby obec ve svých rozhodnutích překročila jisté hranice. 
Já osobně si myslím, že občané Králova Dvora chtějí v tomto rozhodovacím procesu sehrát 
zásadní roli a svůj názor  vyjádří v lidovém hlasování. 
17.9.2003  
      Mgr.Josef Rozhoň 
     předseda komise životního prostředí 
        Obecního úřadu Králova Dvora   
  
bližší informace:tel:602385315-e-mail:jo.ro@worldonline.cz 


