
. 
TELEFON                                                        BANKOVNÍ SPOJENÍ                                                           IČO  

416 863 007                                                     ČESKÁ SPOŘ. a.s., ROUDNICE N. L.                                  00 263 427 

416 863001, 863008                                         č.ú. 1003696319/0800 

tel. /fax 416 863273 

e-mail: sanova@budyne.cz 

                                                                             

                                          
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE                NAŠE ZNAČKA              VYŘIZUJE / LINKA             BUDYNĚ NAD OHŘÍ 

      

 

 

VĚC:  Reakce na Otevřený dopis 

 

 

 Jménem rady města reaguji na otevřený dopis, který jsme obdrželi 31.3.2022. 

Argumenty, které jsou používané v otevřeném dopisu jsou velice podobné argumentům, 

které jsme uvedli v zápise jednání rady ze 7.3.2022 tedy 14 dní před jednáním zastupitelstva. 

Cituji ze zápisu jednání rady „Rada upozorňuje na nevhodnost velikosti hal v blízkosti 

městské památkové zóny a velký objem navýšení dopravy směrem k dálnici přes místní 

části  Písty a Nížebohy“. Zároveň upozorňuje na zvýšení dopravy cca o 50-70 kamionů 

denně, a to pouze v první etapě. Závěrem rada rozhodla o přenesení informace o průmyslové 

zóně na jednání zastupitelstvu. Developeři, kteří byli účastni rady vyslechli všechny výše 

zmíněné body, které by obtěžovali komfort života občanů Budyně nad Ohří.  

 Obavy z velkých hal v blízkosti centra města Budyně nad Ohří a vysokého navýšení 

dopravy, jakož i obavy z nevhodné politiky zaměstnanosti z důvodu jedné velké firmy, která 

by využila průmyslovou zónu v Budyni nad Ohří, byli vznášeny v zastupitelstvu týden před 

vznikem otevřeného dopisu. Citace ze zastupitelstva z 21.3.2022 „Rada se s tímto návrhem 

seznámila a připadá jí nevhodné vydávat taková rozhodnutí na konci volebního období. 

Další stanovisko rady – realizací tohoto návrhu by došlo k nadměrnému navýšení dopravy, 

zejména v místních částech Písty, Nížebohy“. Připomínky zastupitelů pan Štrencl – 

představa něčeho jiného než skladovacích prostor – pro skladovací prostor jsem zásadně 

proti. Starosta: představil stanovisko rady k nabídce využití průmyslové zóny. „Rada 

projevila velkou obavu zatíženosti dopravy, dále projevila obavu nad tím, že je to 

monotématický dodavatel, který kdyby aktivitu skončil, byl by to problém i v zaměstnanosti. 

Zastupitelstvo plánovalo využít průmyslovou zónu k jiným než logistickým účelům“. 

S ohledem na to, že developer nepředložil žádný požadavek týkající se prodeje nebo 

souhlasu se záměrem investiční akce, nemohlo zastupitelstvo přijmout jiné usnesení než to, 

které je v usnesení 32/2022/ZM „Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí 
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informaci o možnosti využití průmyslové zóny. Nabídka přišla od logistické firmy a touto 

záležitostí se bude zastupitelstvo zabývat po obdržení relevantních dokumentů“. 

 

 Po uvedení těchto skutečností nás překvapuje, jak mohl vzniknout ve veřejném 

sociálním prostoru, tak silný nepřátelský tón proti zastupitelům města a radnici, a to i přesto, 

že argumenty vyřčené zastupiteli minimálně týden před otevřením diskuze ve veřejném 

sociálním prostoru proklamovali zastupitelé a radní úplně stejné argumenty, které se objevili 

v otevřeném dopise. Dělá to na nás dojem, že umělá kampaň měla opětovně znepřátelit a 

vyostřit vztahy mezi občany Budyně nad Ohří, kteří se bohužel nechali touto nekorektní 

kampaní názorově zavléci do diskuze, která nebyla podpořena jediným pravdivým 

argumentem. Negativní postoj zastupitelů mohl být vyjádřen pouze v diskuzi zastupitelstva, 

ale usnesení, které by bylo proti „čemusi“ nemělo žádný reálný podklad ani požadavek a 

proto také nemohlo být ani navrženo ani přijato. 

 Možná i tyto skutečnosti nás vedou k tomu, že nemáme zájem o spolupráci s autory 

této nekorektní kampaně, která byla a je vedena ve veřejném prostoru sociálních sítí. 

 

 

 

Za radu města 

         Petr Medáček, starosta   

 

 

  

 

 

 

 

 


