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Vážení 
spoluobčané,

jménem petičního výboru a spolku 
Sousedé proti hale, z. s., Vám tím-

to chceme velmi poděkovat za kaž-
dý podpis pod peticí 

Stop průmyslovému parku  
Opatovice nad Labem.  

Z celkového počtu 954 petentů 
bylo přibližně 400 petentů přímo 

z Opatovic nad Labem a Pohřebač-
ky. Je to jen důkaz toho, že Vám 
není lhostejné, jakou cestou se 

bude rozvíjet okolí naší obce zatí-
žené průmyslovou výrobou a s ní 

spojenou dopravou. 

Je nám velice líto, že představitelé naší obce ani za 6 mě-
síců od předání petice „Stop průmyslovému parku Opa-
tovice nad Labem“ nepodpořili zastavení tohoto projek-
tu a nezměnili svůj postoj k této stavbě. Podle jednání 
se zastupiteli obce Opatovice nad Labem, které vyvolal 
petiční výbor, a i podle jednotlivých vyjádření zastupi-
telů obce na veřejném zasedání dne 24. 6. 2021 je jas-
né, že zastupitelstvo obce dobrovolně nevyhlásí místní 
referendum, ve kterém by se mohli všichni občané ve-
řejně vyjádřit k realizaci stavby. Zastupitelé obce chtějí 
vlastním občanům tuto možnost odepřít.

I přes nesouhlas vedení obce není nic ztraceno. Petič-
ní výbor a spolek Sousedé proti hale, z. s., o vyhláše-
ní místního referenda usilují. 

Došlo tedy k  založení přípravného výboru pro míst-
ní referendum ve  složení David Chládek, Martina Ze-
manová, Gabriel-Max Nathaniel Filip de Aras. Právní 
analýzu k místnímu referendu včetně přípravy otázky 
pro místní referendum zpracovala advokátní kancelář 
Frank Bold Advokáti, s. r. o.

Jindřich Hýsek

Radek Jirout

David Chládek

Gabriel-Max Nathaniel  
Filip de Aras

Martin Douda

Martina Zemanová

Lucie Rolová

Michaela Kosinová
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Pokud svými podpisy docílíme vyvolání referenda,  
otázka pro místní referendum bude znít:

„Požadujete, aby orgány obce Opatovice nad Labem učinily v samostat
né působnosti veškeré možné kroky k tomu, aby zabránily výstavbě 
průmyslové, výrobní, logistické, montážní nebo skladové haly na po
zemcích parc. č. 2129, 2124, 2123, 2126, 2120, 2127, 2119/2, 2118/2, 
2116, 2115/1 a st. p. č. 521/1, vše v k. ú. Opatovice nad Labem?“

Sbíráme 600 podpisů,
abychom vyvolali referendum
Jedinou možnost, jak my, občané Opatovic nad Labem a Pohřebačky, 
můžeme vyvolat místní referendum, představuje sběr podpisů z řad 
občanů naší obce. Ke splnění podmínek pro vyhlášení místního re-
ferenda musí být sesbíráno více jak 600 podpisů. Tyto podpisy mu-
sejí být zapsány pouze na listinné podpisové archy. Všichni podepsaní 
musejí mít trvalé bydliště v Opatovicích nad Labem nebo Pohřebačce 
a zároveň musejí být právoplatnými voliči v této obci, tedy musejí být 
starší 18 let.

V  každém informativním dokumentu naleznete přiložen podpisový 
arch. Oslovte prosím své známé a pomozte nám při sběru podpisů po-
třebných pro vyhlášení místního referenda. Arch i s  jediným podpi-
sem je platný. Vyplněný arch lze předat na dvou sběrných místech:

 1. Oblečení u  Peťule (pobočka Zásilkovny), Hradecká 103,  
 533 45 Opatovice nad Labem

 2. COOP – Jednota spotřební družstvo (obchod potravin),  
 Pohřebačka 55, 533 45 Opatovice nad Labem

V  případě, že se z  jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit na  sběr-
né místo, kontaktujte nás na  tel. +420 778  272  043 nebo na  e-mail 
stophaleopatovice@gmail.com. My se u Vás osobně zastavíme vyplně-
ný arch vyzvednout. Sběr je již zahájen.

Na následující straně je vzor, jak má být podpisová listina vyplněna. 
Nevyplňujte číslo podpisové listiny ani počet podporovatelů na listině. 
To bude doplněno až po ukončení sběru podpisů. 



Č. Jméno Příjmení
Datum  
naro-
zení

Adresa  
trvalého bydliště Podpis

Pavel Novák 1. 1. 1950 Opatovice nad L.abem, Lesní 111

Jana DROBNÁ 1. 2. 1950 Opatovice n. L, Pohřebačka 800

Anna Nováková 1. 3. 1950 Opatovice nad Labem, Lesní 111

Sbíráme podpisy občanů Opatovic nad Labem, kteří usilují o referendum týkající se výstavby průmys-

lového parku. Chcete vyvolat místní referendum? Vyplňte podpisový arch svými údaji podle vzoru:

NE
Do poloviny měsíce října jsme 
se nedočkali zveřejnění dokla-
dů ke stavbě haly na webu obce 
Opatovice nad Labem, jak bylo 
slíbeno ve zpravodaji Opatovice 
dnes už v červnu 2021. 

Nechceme mít v blízkosti 
našich domovů montovnu ani 
překladiště.

Nejsme spokojeni s tím, jak 
nás v této záležitosti naši za
stupitelé zastupují, a s jejich 
názory se neztotožňujeme.

Chceme, aby zastupitelé dali 
lidem možnost volby v místním 
referendu a řídili se jeho výsled
kem. Tato možnost je i v zájmu 
příznivců celého projektu. Jed
nou provždy bude rozhodnuto.

Pojďte do toho s námi a pod-
pořte svým podpisem vyhlá
šení místního referenda ve věci 
průmyslového parku Opatovice 
nad Labem. 

Za finanční podpory Nadace Via 
jsme nechali zpracovat právní 
analýzu a veškeré podklady 
tak, aby splňovaly požadavky 
kladené právním řádem České 
republiky.

ANO



Časový rámec
Duben 2021
Zahájení územního řízení ve věci 
Montážní a skladová hala. 

Předání podpisových archů 
petice Stop průmyslovému parku 
Opatovice nad Labem starostovi 
obce Opatovice nad Labem, 
Magistrátu města Pardubic 
(stavební úřad), zástupcům 
developera při územním řízení 
v místě plánované stavby petič-
ním výborem.

Předání podpisových archů 
petice Stop průmyslovému parku 
Opatovice nad Labem na poda-
telně Obecního úřadu Opatovice 
nad Labem.

Založení webu: 
stophaleopatovice.estranky.cz.

Televizní reportáž ve zpravodaj-
ství České televize k danému 
tématu.

Založení spolku Sousedé proti 
hale, z. s. 

Červen 2021
Projednání petice Stop průmyslo-
vému parku Opatovice nad Labem 
na zastupitelstvu obce Opatovice 
nad Labem.

Vznik facebookové stránky spolku 
Sousedé proti hale, z. s.: 
@sousedeprotihale

Září 2021
Zpracování otázky pro místní 
referendum advokátní kanceláří 
Frank Bold Advokáti, s. r. o., 
ve věci Stop průmyslovému par-
ku Opatovice nad Labem.

Příprava pro místní referendum.

Předání otevřeného dopisu petič-
ním výborem na zastupitelstvu 
obce Opatovice nad Labem.

Březen 2021

Iniciována schůzka petičního 
výboru se zastupiteli a starostou 
obce Opatovice nad Labem.

Nadace Via, žádost na poskytnu-
tí finančního grantu pro spolek 
Sousedé proti hale, z. s., ve věci 
Stop průmyslovému parku Opa-
tovice nad Labem.

Květen 2021

Schválení finančního grantu od Na-
dace Via pro spolek Sousedé proti 
hale, z. s., ve věci Stop průmyslové-
mu parku Opatovice nad Labem.

Poptání advokátní kanceláře Frank 
Bold Advokáti, s. r. o., ve věci Stop 
průmyslovému parku Opatovice nad 
Labem.

Červenec 2021

Únor 2021
Vznik petice Stop průmyslovému 
parku Opatovice nad Labem.

Založení facebookové stránky 
Občané proti průmyslovému 
parku Opatovice nad Labem: 
@halunechceme

PETIČNÍ
VÝBOR

Partneři



Argument zastupitelů č. 1: Dojde ke zklidnění dopravy na místních komunikacích.

Argumenty zastupitelů obce
a naše reakce na tyto argumenty

Naše reakce:
Na kterých komunikacích se zklidní 
doprava? U nové haly není v plánu žád-
ná vlaková ani autobusová zastávka. 
Zaměstnanci budou muset do práce 
dojíždět především osobními automobi-
ly a určitě jejich cesta nepovede pouze 
po dálnici. Musejí se také někudy dostat 
na nově zbudovanou komunikaci smě-
rem k hale. V každém případě se zvýší 
doprava. Co kamiony? Budou bloudit 
a vjíždět do Lesní nebo Kasárenské 
ulice? Nebo do okolních ulic? Možná zde 
budou trávit i čekací dobu, dokud se ne-
uvolní místo v areálu haly, protože tam 
žádné místo na parkování pro kamiony 

není. Kde budou řidiči konat potřebu? 
Žádné sociální zařízení se zde neplánuje.
V Dobřenicích mají haly podobného cha-
rakteru, pan starosta Vladimír Gabriel 
se k tomu vyjádřil starostce sousední 
Čeperky takto: „Vzhledem k tomu, že se 
jedná o logistické centrum, tak pro obec 
to nemá vcelku žádný význam. Navýší 
se v obci nárůst dopravy, a to značným 
způsobem, který je pro každou obec 
nepříjemný. Kamiony jezdí od brzkých 
ranních hodin. Soboty a neděle nevyjí-
maje. Zvýší se i prašnost, zaměstnanost 
pro občany obce se taky nijak významně 
nezvýší.“

Argument zastupitelů č. 2: Bude nová komunikace,

Naše reakce:
Novou komunikaci potřebuje hlavně 
developer, aby mohl postavit montážní 
a skladovací halu. Obec by ji měla poté 
vlastnit. Pokud bude veřejná, tak ji musí 
obec i udržovat a opravovat. Kamiony 
budou jezdit i v noci, znamená to, že 
musí být stále průjezdná, i v zimních 

měsících. Prozatím žádná dohoda o pří-
padné údržbě ze strany budoucího pro-
vozovatele haly není. Nelze opomenout 
také skutečnost, že souhlas se stavbou 
komunikace na obecním pozemku byl 
vydán bez předchozího schválení v za-
stupitelstvu obce.

Argument zastupitelů č. 3: Obec bude mít novou kanalizaci.

Naše reakce:
Ano, aby se hala mohla napojit na splaš-
kovou kanalizaci, měl by developer pro-
vést zcela nový výtlak v délce 0,5 km Par-

dubickou ulicí. Samotné připojení haly 
bude provedeno výtlačným potrubím, 
které má být napojeno do gravitační 

po které bude svedena veškerá doprava.



Argument zastupitelů č. 4: Nedojde ke zvýšení hluku. Je to za valem.

Naše reakce:
Hala o čtyři metry převyšuje dálnici. Nebu-
de se hluk odrážet směrem k nám? Všich-
ni, kdo bydlí u dálnice, jsou večer rádi, že 
se doprava ztiší. Zde je plánován provoz 
sedm dní v týdnu 24 hodin denně. Tak si 
pak kvůli hluku budeme moci stěžovat 
na hygienu, jenže k čemu to bude, provoz 
už pak nepůjde zastavit ani ztišit. Již nyní 

je hluk z dálnice podle hlukového měření 
směrem k nám nad povoleným limitem, 
a to i přes vybudované protihlukové stěny. 
Provoz na dálnici se postupně zvýší mini-
málně dvojnásobně a samozřejmě po ote-
vření úseku na Časy bude vyšší i rychlost. 
Tvrzení, že hala je za valem, neznamená, 
že žádné zvýšení hluku nepocítíme. 

Argument zastupitelů č. 5: Budou nová pracovní místa.

Naše reakce:
Jaká? Nikdo neví, co v hale bude za vý-
robu nebo zda to bude překladiště. 
Do výroby se moc lidí nežene. V sou-
časné době je vysoce nepravděpodobné 
naplnit kapacitu 500 pracovních míst 

zaměstnanci z blízkého okolí. Jako pří-
klad lze uvést významnou místní firmu 
Freudenberg Sealing Technologies, 
s. r. o., která dlouhodobě poptává nové 
zaměstnance na výrobní pozice. 

Argument zastupitelů č. 6: Bude to příjem do obecní kasy. Přispějí na sport a kulturu.

Naše reakce:
Lze předpokládat, že do obecní kasy 
přibudou daně v řádech statisíců, urči-
tě ne milionů. Možná to bude stačit tak 
na běžnou údržbu budoucí komunikace. 

Víme, jak probíhají příspěvky ostatních 
firem na sport v obci. U kultury přispíva-
jí hlavně na obecní ples, aby si zachovaly 
přízeň vedení obce.

kanalizace v Lesní ulici. Toto napojení 
bude pro občany v Lesní ulici velice ne-
šťastné. Do budoucna si mohou jen přát, 
aby při každé změně tlaku nebo poruše 
necítili zápach z kanalizačního potrubí, 

který je u těchto připojení zcela běžný. 
Příkladem je stejné napojení mezi Hradi-
štěm na Písku a Starým Hradištěm, kde 
každý, kdo tu projede, může potvrdit, že 
to tu zapáchá opravdu často.

Argument zastupitelů č. 7: Nevidím to jako problém, bydlím v centru obce.

Naše reakce:
Názor na tento nezájem voleného  
zastupitele o potřeby svých občanů 

si udělejte sami. Postihne to každého 
z nás, a to i v centru obce.



Co se nám
dále nelíbí?

Takto by měla 
skladovací a montážní 
hala s 26 doky pro 
kamiony vypadat. 

Rozměr 217,26 m × 
109,26 m, zastavěná 
plocha 23 738 m2, 
výška 16,5 m. 

Projekt předpokládá 
denní průjezd 39 ná
kladních automobilů 
a 333 osobních 
automobilů.

Negativa spojená 
s ubytováním pracovníků 

V obci jsme měli řadu ubytoven.  
V nedávné minulosti zde došlo 
k řadě konfliktů včetně zvlášť 

závažného zločinu.

Zvýšení hladiny smogu,  
hluku a dopravy 

Již nyní je naše obec vystavena 
enormnímu zatížení dopravní 
infrastrukturou všemi třídami 
pozemních komunikací. Tato 

zátěž ještě vzroste zprovozněním 
dalšího úseku D35.

Negativní dopad 
na životní prostředí 

V katastru obce masivně ubývá 
zemědělské půdy na úkor do-

pravních a jiných staveb. Více jak 
2 hektary orné půdy ztratí díky 

stavbě průmyslového areálu svoji 
přirozenou schopnost pojímat 
srážkové vody. Pro současnost, 
která je typická obdobími vel-

kých such, je jakákoliv masivní 
zástavba na orné půdě nevhodná.

Obr.: projektová dokumentace 
k územnímu řízení



Dlouho jsem váhal, jestli se mám veřejně 
vyjadřovat k  projektu průmyslové haly. 
Jsem obyvatelem Lesní ulice, ano, té, 
která se nyní stává zájmovou lokalitou, 
o  které se začíná psát mnoho různého, 
a  ne vždy pravdivého. Jako účastník ří-
zení a místní obyvatel jsem komunikoval 
prozatím jen s developerem, zastupiteli, 
stavebním úřadem a ostatními účastníky 
územního řízení. Když jsem se na konci 
června zúčastnil jednání zastupitelstva 
obce a  pak si přečetl článek v  obecním 
zpravodaji, rozhodl jsem se reagovat. 
Rád bych vám předložil další informace 
k  celé záležitosti. Ty jsou samozřejmě 
ovlivněny mými zkušenostmi plynoucími 
z obavy, jak ochránit naše bydlení, které 
je v těsném sousedství plánované stavby. 
Sami si udělejte názor a  posuďte, co by 
mohlo být pro naši obec nejlepší. 

Pokud jste četli odpověď opatovických 
zastupitelů a  zastupitelek petičnímu vý-
boru z konce června nebo článek o prů-
myslové hale v  čísle 02/2021 OPATO-

VICE DNES, možná Vás zaujaly určité 
skutečnosti. Některé z nich bych rád uve-
dl na pravou míru.

Jako prostý občan jsem se velmi pozasta-
vil nad tím, co dokážou schválit naši za-
stupitelé. Jde v podstatě o rezoluci plnou 
politických proklamací ve smyslu „my už 
jsme se rozhodli a vaše připomínky náš 
názor určitě nezmění“. To mě překvapilo. 
Skoro to vypadá, že když si chráníme své 
zájmy, své životní zázemí, zkrátka „poho-
du bydlení“, dopouštíme se tím nějakých 
nepřístojností.

Pořád jen slyšíme, že už byl schválen 
územní plán, tak co se nám nelíbí. Rád 
bych dodal, že územní plán není žádná 
mantra. Když se schvaluje územní plán, 
rozhoduje o něm hlavně projektant a po-
věřený zastupitel, kterým byl v  našem 
případě vždy starosta obce Opatovice 
nad Labem Pavel Kohout. Územní plán 
pak prochází veřejným projednáním. Zá-
věrečné schválení v  zastupitelstvu obce 
můžeme považovat spíše za  formální zá-

Pro koho má být
průmyslový park přínosem?
Napsal Radek Šejvl



ležitost. Sám starosta obce se v jiné sou-
vislosti vyjádřil ve  smyslu, že územní 
plán řeší pouze regulaci v dané lokalitě, 
k  samotné stavbě je potřeba se vyjádřit 
v  územním a  stavebním řízení. Proč to 
má být nyní jinak? 

V  prázdninovém zpravodaji jsme se do-
četli, že veškeré dokumenty k plánované 
stavbě průmyslové haly si budou moci 
všichni zájemci prostudovat na  webo-
vých stránkách obce. Je konec prosince 
a kde nic tu nic. „Zvláště byli o projektu 
informováni občané ulic Lesní a  Kasá-
renská, kterých se plánovaný projekt 
týká především“, píše se v rezoluci zastu-
pitelů. Nevím, jak kdo, ale ti, se kterými 
jsem hovořil, žádné zvláštní informace 
od zastupitelů neobdrželi. Co jsme si ne-
zjistili, to jsme neměli. Prostě musíme 
hájit své zájmy sami.  

A nyní k samotnému přístupu zastupite-
lů k zájmům svých občanů. Já a moji sou-
sedé jsme pozvali naše zastupitele, aby 
se přišli podívat a udělali si vlastní názor 
z pohledu obyvatel Lesní ulice. Zúčastnili 
se pouze někteří, a i ti hlasovali pro výše 
zmíněnou rezoluci, podle které pro obec 
Opatovice nad Labem přínosy převyšují 
negativa.

Stavba takovýchto hal má z ekologického 
hlediska jednoznačně negativní vliv na ži-

votní prostředí. Například tím, že dojde 
k další ztrátě orné půdy. Areál bude údaj-
ně určen pro příjem, skladování a redis-
tribuci zboží do maloobchodní sítě v Čes-
ké republice. Jistě chápete, že nechceme 
dovolit, abychom byli jako obyvatelé naší 
obce poškozeni dalším navýšením dopra-
vy. Už nyní projíždí naší a sousední Kasá-
renskou ulicí více vozidel než v minulých 
letech, a  navíc řidiči často nerespektují 
nejvyšší povolenou rychlost 30 km/h. Je 
pravda, že je v plánu výstavba samostatné 
komunikace vedle tělesa dálnice. Ta má 
zajistit kompletní dopravní obslužnost 
v  místě. To ale nemusí znamenat úlevu 
pro naši a sousední ulici a nakonec i ce-
lou obec. V  dokumentaci není uvedeno, 
že osobní vozidla nebudou moci dál jezdit 
těmito ulicemi. Omezení podle projektu 
je možné udělat jen pro vozidla nad 3,5 t. 
Pro příklad však uvádím, že v červnu le-
tošního roku byl tři dny uzavřený přejezd 
přes vlečku do elektrárny. Do ulice byl za-
kázán vjezd všem automobilům nad 3,5 t, 
a stejně jezdily. Na konci ulice se všichni 
otáčeli, protože nemohli dál pokračovat. 
Značka není beton. Na  prosincovém za-
stupitelstvu se řešilo, jak kamiony nere-
spektují značky a  vjíždějí na  nový most 
u nové hasičské zbrojnice. Tam se budou 
budovat zátarasy. Zatímco nám musí sta-
čit jen prostá značka? 



Navíc nová komunikace pod samotnou 
dálnicí, která stojí na  nosnících, bude 
vedena cca 200 až 250 metrů od stávají-
cí zástavby. Žádali jsme o  zajištění pro-
tihlukových opatření alespoň výsadbou 
vzrostlých stromů po  celé délce komu-
nikace tak, aby nedošlo k  negativnímu 
ovlivnění stávající zástavby přes volný 
prostor pole. Řešení je prozatím v nedo-
hlednu a jen v úrovni slibů. 

Aby se snížila doprava v  obci, bylo nám 
také slíbeno, že bude uzavřen tunel pod 
dálnicí (tzv. myší díra). Na jednání k vy-
pořádání našich připomínek bylo dne 13. 
3. 2020 konkrétně uvedeno, že po vybu-
dování nové komunikace podél D35 do-
jde k  uzavření tunelu pro automobilo-
vou dopravu. S  touto záležitostí se však 
v dostupné dokumentaci vůbec nepočítá. 
Naopak se počítá s  napojením nové ko-
munikace. Obávám se, že množství pro-
jíždějících osobních automobilů poté už 
nikdo neomezí.

Velmi mě zaujala citace v  OPATOVICE 
DNES: „Není naším cílem obhajovat plá-
novanou stavbu nebo naopak se stavět 
na  stranu kritiků projektu, ale poskyt-
nout občanům v co největší míře všechny 
informace související s  výstavbou haly, 
a to zcela pravdivě.“ V rezoluci petičnímu 
výboru je zase uvedeno toto: „K  samot-

nému projektu je třeba uvést, že zastupi-
telstvo jej důkladně zhodnotilo se všemi 
klady i  zápory pro naši obec. V  žádném 
případě se nejedná o projekt, ze kterého 
by byl kdokoliv z nás nadšen a snažil se 
ho za  každou cenu prosadit. Přesto lze 
shrnout, že pro obec Opatovice nad La-
bem přínosy převyšují negativa.“

Pak ovšem přichází otázka: Koho zastu-
pitelé zastupují? A odpověď? Zastupitelé 
by měli zastupovat občany, protože jimi 
byli zvoleni. Zastupitele volí občané, ne 
firmy nebo developeři. Zastupitelé nejsou 
soudci, takže nemohou rozhodovat ne-
stranně. Obecně řečeno, politik nemůže 
být nestranný, politik by měl prosazovat 
zájmy občanů. Opravdu se tak děje…?

Na  závěr mi dovolte, abych svůj příspě-
vek zakončil několika dalšími důležitými 
otázkami, na které by si měl každý z nás 
odpovědět. Bude nová komunikace u dál-
nice záchranou? Má nová továrna za obcí 
vyřešit dopravu v obci? Jak může zastu-
pitelstvo tvrdit, že budoucí rozšíření 
průmyslové zóny je nepravdivá informa-
ce? Jak mohou tohle zastupitelé zaručit?  
Nebo snad budou ve svých funkcích věč-
ně? 

A  pak přichází nejdůležitější otázka. 
Jaké jsou přínosy průmyslového parku, 
a hlavně pro koho?

Chcete
referendum?

Sbíráme 600 podpisů
nutných k vyvolání místního referenda 
ohledně výstavby průmyslového parku.



Obec nejedná v zájmu 
svých občanů!

Je to poslední možnost, 
jak stavbu zastavit!

Chcete věřit tomu,  
že auta budou jezdit 

jen po dálnici?

Propojí nová silnice 
sousední obce, nebo 
je ještě více rozdělí?

Chcete tam
pracovat?

Navzdory tvrzením 
projekt zaměstnanost 

nezvýší. 

Oslovte své známé 
a pomozte se sběrem  
podpisů pro místní  

referendum! 

Děláme to pro sebe. 
Myslete na budoucnost!

Kontakty
telefon: +420 778 272 043
e-mail: stophaleopatovice@gmail.com

web: stophaleopatovice.estranky.cz
facebook: @sousedeprotihale, @halunechceme


