
Na lednovém zastupitelstvu projednáváte 

záměr ke změně územního plánu č. 6, proč?

Jak jsme již zmiňovali dříve, Strojmetal se 

pod současným vedením nachází ve své nové 

éře. Ta reprezentuje nejen otevřenou 

vzájemnou komunikaci s obcí, zastupiteli 

i občany, ale i záměr být kvalitním 

dodavatelem našim odběratelům, kteří jsou 

zejména z oblasti automobilového průmyslu. 

Tyto globální firmy si pečlivě hlídají svou 

ekologickou stopu a velmi tvrdě požadují 

udržitelný přístup i od svých dodavatelů. 

Díky manažerské flexibilitě MTX Group se 

Strojmetal uměl v tomto ohledu rychle 

přizpůsobit. Jedna z cest, jak dosáhnout snížení 

dopadu na životní prostředí, je zjednodušování 

výrobních procesů. Pokud bychom k tomuto 

kroku nepřistoupili, zvýšil by se tzv. turismus 

výrobků a intenzita dopravy v Kamenici. 

Výrobky by musely nejdříve odjet 

do kooperace na obrábění, pak se vrátit, a 

následně po montáži a kompletaci s ostatními 

příslušnými díly zase odjet k zákazníkovi. To 

jsou důvody, proč potřebujeme rozšířit výrobní 

plochu na pozemku uvnitř našeho areálu.

Bude touto změnou obec nějak zatížena?

V uplynulém roce jsme zahájili výstavbu 

slévárny v Bruntále, tedy té části výrobního 

procesu, která byla pro kamenické občany 

nepřijatelná. V Bruntále je závod umístěný 

v průmyslové zóně a moderní slévárna tam 

logicky patří. Popravdě by z hlediska životního 

prostředí a hygienických limitů nevadila ani 

v Kamenici, ale respektovali jsme názor 

místních. MTX Group vstoupila do 

Strojmetalu již v roce 2018 a rozhodla se vložit  

do firmy své pozemky v Bruntále. Tehdy jsme 

vůbec netušili, jak správný krok ve vztahu 

k občanům jsme učinili. Naším záměrem 

v Kamenici je přístavba k existujícímu tichému 

provozu obrobny a montáže v rámci našeho 

areálu, další stavba již v rámci stávajícího 

areálu nebude. Současně poskytneme přilehlé 

parkoviště, v domluveném režimu, i veřejnosti. 

Již na jaře jsme si tento model vyzkoušeli 

se spolkem Kamenicko, kterému jsme 

umožnili při koncertu parkovat. 

Považujeme to za normální sousedské vztahy. 

Což věříme, zvýší komfort, ale i bezpečnost 

občanů Kamenice. 

Plánovaná přístavba rozšíří naši ultramoderní 

tichou halu s roboty a obráběcími stroji, kde 

i přes výrazné prvky automatizace v nové části 

výroby vzniknou také nová pracovní místa. 

Tímto krokem budeme i nadále splňovat 

všechny hygienické a environmentální 

požadavky. Nejedná se tedy svou podstatou 

o nový zdroj znečištění ani hluku. O tom se 

mohli osobně přesvědčit jak zastupitelé, tak 

představitelé spolku Kamenicko v již stojící 

a provozované obrobně.

Ve stávajícím územním plánu je výslovný 

zákaz umístění nového zdroje hluku, 

znečištění, hutního a slévárenského průmyslu. 

Toto chápeme jako vůli občanů Kamenice 

a rozhodně to respektujeme. 

Kdy a jakou část výroby plánujete 

v přistavěné části umístit?

Naším záměrem je na přelomu roku 2021/2022 

vedle stávající zkolaudované obrobny doplnit 

přístavbou část nové haly, ve které budou 

umístěny roboti a obráběcí centra pro finální 

výrobní a montážní operace. To představuje 

lisování gumových ložisek, tzv. gumilágrů, 

a obrábění, tj. opracování výkovku na čisté 

rozměry. Z této části výrobního procesu vzniká 

průmyslový odpad jen minimálně. Tím jsou 

pouze špony, které díky pokročilým 

technologiím v závodě v Bruntálu cirkulují 

zpět na začátek procesu, jako vstupní materiál 

pro výrobu hliníkových polotovarů.

Jaká další opatření jsou součástí změny 

územního plánu č. 6?

Naším záměrem je vyhovět ekologickým 

požadavkům našich odběratelů, mít efektivní 

výrobu, a být v Kamenici dobrým sousedem. 

Tyto tři body držíme v našem podnikání 

přirozeně dohromady. Oproti původnímu 

záměru je hala o něco málo širší, ale svou 

plochou je v souladu s návrhem. Dále zanikla 

venkovní obslužná cesta, aby se nešířil hluk 

do obce a logistika probíhala uvnitř haly 

a areálu. 

Téma hluku si bere osobně na starost výkonný 

ředitel Strojmetalu Miroslav Záhorec. Hluk 

v celém areálu držíme hluboko pod zákonnou 

normou, činíme protihluková opatření a 

průběžně pracujeme i na jejich zlepšování.

Hluk z výroby je pro Kamenici opravdu 

velké téma. Jednáte o tom i se zastupiteli?

V uplynulých měsících jsme se u nás v závodě 

sešli se zastupiteli, s opozicí i se spolky, které 

zde působí, abychom jim ukázali přímo na 

místě provoz a fakt, že je u nás skutečně tichý. 

Tady musím ocenit angažovanost obce v čele 

s panem starostou Čermákem, protože se 

o blaho obyvatel v této rovině velmi zajímají. 

Musím zmínit i pana Aloise Kačerovského, 

který toto téma otevřel jako první. 

Budou mít z vašeho rozvoje taky něco 

občané Kamenice?

Strojmetal v Kamenici podniká téměř 200 let 

a i my se v naší nové éře cítíme být součástí 

místní komunity. Zmiňoval jsem naše 

parkoviště u sportoviště při zámku, které 

bude sloužit i pro veřejnost. Ta zde bude moci 

parkovat při cestě za sportem, do kostela, 

můžeme společně plochu využívat i pro 

veřejné nebo školní akce a třeba i pro koncerty. 

Na hrázi dvou rybníků u závodu, které jsou 

v našem vlastnictví, jsme umožnili vybudovat 

pro občany nový chodník a jeho plynulé 

pokračování dále okolo rybníku. Snažíme se 

zachránit zámek v našem areálu, který díky 

historickým vlastnickým změnám chátrá. S 

Ing. Součkem z Těptína (Europrojekt) 

připravujeme žádost o dotaci NPÚ

na záchranu a sanaci krovu a střech zámku.

S architektkou Janou Kohlovou pak řešíme 

ochranu zeleně. Společně jsme již pokryli 

kořeny vzácné magnolie, která se v parku 

nachází. Pracujeme na vytvoření a zpřístupnění 

zámeckého parku pro veřejnost. Již první 

návrhy jsme prezentovali zastupitelům 

i představitelům spolku Kamenicko. Věříme, 

že silná a ekologicky smýšlející firma jako je 

Strojmetal, je a bude pro obec Kamenice 

prospěšný soused a partner při jejím rozvoji. 

www.strojmetal.cz

Ing. David Bečvář

NOVÁ ÉRA STROJMETALU: REAGUJEME NA DOTAZY OBČANŮ KAMENICE

V listopadovém vydání Zpravodaje jsme se zavázali k tomu, že v rámci vztahu s obcí a jejími obyvateli chceme být otevření, 

transparentní a že jsme připraveni průběžně poskytovat informace o aktuálním dění, novinkách i záměrech v našem závodu. 

Zároveň jsme připraveni odpovídat na otázky, které se k nám od občanů a zástupců obce dostávají. Vybrali jsme ty nejčastější z nich 

a požádali Davida Bečváře, místopředsedu MTX Group a jednatele společnosti Strojmetal Aluminium Forging, aby je zodpověděl.


