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Vážení zastupitelé,  
  
ačkoliv ve zveřejněném procesu přípravy územního plánu není žádná zmínka o 
neveřejných krocích, dostali jsme se opět do fáze, kdy občané podali své námitky k 
NÚP a způsob jejich vyhodnocení  není veřejnosti znám. 
  

Jelikož tedy nemáme žádné informace, zda u ploch pracovně nazvaných průmyslová 
zóna Machnín, nedošlo oproti veřejně prezentovanému návrhu ke změně, 
dovolujeme si Vás upozornit na doposud nám známý stav. 
  

Plochy u Obalovny  nám byly na besedě v Machníně a na veřejném projednání 
návrhu ÚP dne 13.6.2013 představeny jako plochy  K = plochy zemědělské. 
  
Toto je stav, který si přálo 690 občanů, kteří podepsali námitku, a 731 občanů, kteří 
podepsali petici v roce 2011. Toto je stav, který si přálo 292 účastníků pochodu 
STOP průmyslovým zónám, který se konal 2.6.2012. Toto je stav, který opakovaně 
(ve vyjádřeních ke konceptu i návrhu v r.2012) požadovaly shodně dotčené orgány 
ŽP MML, MŽP i ŽP KULK. Toto je stav, který podporuje i mnoho z Vás zastupitelů. 
  
Pokud je v aktuálně podaných námitkách ev. požadována jakákoliv změna plochy 
zemědělské na plochu výrobní (E) či jinou, žádáme  o zveřejnění případné změny 
před rozhodnutím o námitkách tak, abychom na nové skutečnosti mohli reagovat a 
apelujeme na Vás, naše zastupitele, abyste respektovali stanoviska dotčených 
orgánů a vyslyšeli argumenty občanů, kteří v lokalitě žijí = hlasovali za zachování 
zemědělské půdy po další generace. 
  

Jelikož se stejné dotčené plochy v různých dokumentech nazývají různě, dovolujeme 
si Vám předložit nám známé kódy, abyste plochy ve Vašich podkladech vždy mohli 
najít, přiřadit a zkontrolovat. 
 a) Katastrální území: Machnín 
    Parcelní čísla: 255/5, 255/7, 255/9, 255/17, 256/2, 256/4, 256/6-11, 257/2, 259/1, 
259/6-8, 259/10, 259/19 
b) Plochy označené v konceptu územního plánu jako: 10.05.V03  
c) Plochy označené ve vyjádřeních dotčených orgánů jako: 10.05. E3. 40. 30  (10.05. 
E3.30.40) 
d) Plocha označená v Základním výkresu návrhu ÚP01 jako:  143 K 
  

Na závěr si dovolujeme připomenout, že na plochách stále intenzivně hospodaří 
zemědělská firma viz přiložená aktuální fotografie. 
  

Také nám bylo opakovaně argumentováno, že pokud by nějaká vozidla do zóny 
najížděla, tak prý logicky po R35. Nicméně nedávno nákladní automobily 
vozily zeminu podél dotčených ploch na dočasnou skládku na Vísce a cestu si 
krátili centrem obce = realita je a bude zcela jiná, než se nám snaží tvůrci ÚP a 
zastánci případné průmyslové zóny prezentovat. 
  

Z naší strany je VŠE veřejné a v projeveném zájmu občanů Machnína, očekáváme 
stejný přístup i ze strany města. 
  
S pozdravem 
  
J.Boháč, M.Porš, F. Budák, P. Kneysová, J. Šlambor - členové výboru  
 
 


