
Hlasování změny č. 6 
na programu zastupitelstva

Vážení sousedé,

rádi bychom vás tímto informovali, že vedení obce se rozhodlo zařadit bod „Vydání Změny č. 6 územního 
plánu“ na program jednání zastupitelstva, konaného ve středu 25. 1. 2023 od 18:00 hod.

Odhlasování změny č. 6 je nezbytnou podmínkou k legalizaci černých staveb Strojmetalu v bezprostředním 
okolí kamenického zámku a sportovního areálu. Pokud bude změna odhlasována, plochy, které platný 
územní plán vymezuje jako zeleň parková, budou změněny na plochy dopravní a území průmyslové výroby. 
V důsledku to bude znamenat změnu charakteru území navazujícího na areál zámku a potvrzení devastace 
části Ringhofferovy aleje, navíc přeťaté asfaltovou komunikací. Ta nyní obsluhuje černou stavbu parkoviště.

Od uskutečnění a předání Petice za záchranu zámeckého parku s 1150 podpisy (léto 2021) jsme byli ze strany 
vedení obce opakovaně ujišťováni, že vůli petentů bude respektovat. Nyní je vedení obce pravděpodobně 
rozhodnuto změnu územního plánu prosadit. Nevíme, co stojí za změnou postoje vedení obce. Nevíme, 
co se podařilo vyjednat se Strojmetalem ohledně budoucnosti vykácené části Ringhofferovy aleje, ohledně 
zdevastované parkové zeleně u zámku, ohledně pohledově neodstíněných výrobních hal.

Nechceme ponechat nic náhodě! E-mailem i telefonicky jsme proto oslovili zastupitele naší obce a otevřeně 
jsme se zeptali, jaký je jejich aktuální názor na změnu č. 6 územního plánu obce. Naše otázky si můžete přečíst 
na druhé straně tohoto letáku. S odpověďmi zastupitelů se můžete seznámit od úterý 24.1., 18:00 hod., na 
www.klidnakamenice.cz. O konečném hlasování všech zastupitelů vás budeme informovat bezprostředně 
po zasedání zastupitelstva tamtéž.

Znovu Vám děkujeme za Vaši podporu. Pokud si chcete poslechnout konečná stanoviska zastupitelů, přijďte 
na jednání zastupitelstva ve středu 25. 1. 2023 od 18:00 hod. Vaše případné dotazy můžete zastupitelům 
v rámci jednání položit i osobně.

Spolek Klidná Kamenice
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Našim zastupitelům jsme položili následující otázky. S odpověďmi zastupitelů se můžete seznámit od úterý 
24. 1. 2023, 18:00 hod., na www.klidnakamenice.cz. O konečném hlasování všech zastupitelů vás budeme 
informovat bezprostředně po zasedání zastupitelstva tamtéž.

Budete hlasovat pro schválení změny územního plánu č. 6, 
pokud bude předložena k hlasování?

Jste pevně přesvědčen/a, že vstřícnost vůči Strojmetalu přinese 
Kamenici výrazné a trvalé snížení hlukové zátěže z provozů 
Strojmetalu?

Jste pevně přesvědčen/a, že vstřícnost vůči Strojmetalu 
napomůže k záchraně kamenického zámku a jeho zpřístupnění? 
Jakým způsobem?

Schválení změny územního plánu přinese potvrzení definitivního 
znehodnocení části Ringhofferovy aleje a zrušení části zóny zeleně 
v bezprostřední blízkosti kamenického zámku. Jaká konkrétní 
pozitiva tím Kamenice získá?

Zapomněli jsme se na něco zeptat nebo je vhodné něco dodat?
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