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Návrh na konání referenda 
Ve smyslu § 11 a § 12 zákona č. 298/1992 Sb. podáváme my, níže uvedení oprávn ění ob čané, návrh na 

konání místního referenda: 

Přesné vymezení území, na němž se konání referenda navrhuje:  
území obce Králův Dvůr, okres Beroun 

Určení věci, o níž se navrhuje rozhodnout referendem: 
Postup obce Králův Dvůr při výkonu samostatné působnosti ve věci umístění závodu pro výrobu 

maltových směsí v současně zastavěném území obce.  

Odůvodnění návrhu: 
Zamýšlená výstavba závodu pro výrobu maltových směsí v současně zastavěném území1 obce Králův 
Dvůr a jeho provoz by negativně ovlivnily životní prostředí v obci, narušily krajinný ráz, vedly ke 
zvýšení dopravní zátěže a mohly vést ke snížení cen okolních nemovitostí. Stavba by tak výrazným 
způsobem dlouhodobě ovlivnila život obyvatel Králova Dvora. Považujeme proto za nutné, aby všichni 
občané naší obce měli možnost se na rozhodnutí o tomto problému podílet. Důvodem je i dosavadní 
nejednotný postoj zastupitelstva obce k této otázce. 
Výsledek referenda by vázal orgány obce při výkonu samostatné působnosti2 (např. prodej a pronájem 
pozemků, schvalování územního plánu, jeho změn a doplňků, účast obce jako účastníka ve správních 
řízeních etc.). 

Ekonomický rozbor, který určí náklady na vykonání rozhodnutí referenda a určí jejich zdroje: 
Výkon rozhodnutí referenda by si neměl vyžádat žádné mimořádné náklady, orgány obce jej budou 
provádět v rámci své běžné, řádné činnosti.  

Návrh na termín konání referenda: 
Termín konání referenda je navržen na sobotu 4. října 2003. 

Přesné znění otázek navržených k rozhodnutí referendem: 

1) Souhlasíte se stavbou závodu pro výrobu maltovýc h sm ěsí v sou časně 
zastavěném území obce Král ův Dvůr? ANO/NE 

2) Má obec Král ův Dvůr při výkonu své samostatné p ůsobnosti využít všech 
zákonných prost ředků, aby stavb ě tohoto závodu na svém území zabránila 

(zejména z titulu schvalovatele územního plánu, ú častníka správních řízení a 
vlastníka pozemk ů)? ANO/NE 

Jméno a příjmení a trvalý pobyt, rodné číslo a vlastnoruční podpis navrhovatele a dvou jeho náhradníků: 
  JMÉNO A 

PŔÍJMENÍ 
TRVALÝ POBYT RODNÉ 

ČÍSLO 
PODPIS 

Navrhovatel: Mgr.Josef Rozhoň Pop. Biliánové 236, K.D. ||||||||||||||||||||||||  
1. náhradník: René Horák Pod Hájem 316, K.D. ||||||||||||||||||||||||  
2. náhradník: Ing.Jan Choc Jungmannova 155, K.D. ||||||||||||||||||||||||  

Očíslované podpisové listiny:  

 Tento návrh obsahuje v p říloze 115 kus ů očíslovaných podpisových listin  
s 1.323 podpisy podporovatel ů návrhu. 
V Králov ě Dvoře dne 17.09.2003  

                                                 
1 Viz § 139a odst. 2 zákona č. 50/1976 (stavebního zákona) v platném znění 
2 Viz § 35 an. zákona č. 128/2000 Sb. (zákona o obcích) v platném znění 


