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Vyhodnocení p ipomínek podaných p i II. opakovaném ve ejném projednání Návrhu 
územního plánu Hlu ína 
 
B hem II. opakovaného ve ejného projednání Návrhu územního plánu Hlu ína bylo uplatn no podání, které je 
v souladu s platnou legislativou a ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu vyhodnocena jako p ipomínka: 
 
 

P ipomínka (ozn. pod . 1), 
kterou podala Adéla Adamová, Mírové nám stí 23/24, 748 01 Hlu ín (dále jen „podatel“), písemn  dne 7.11.2016 
dopisem (vedeno pod .j. HLUC-45802/2016/ORPaPP/KU) (ozn. ve spise jako podání .1), doru eno v ádném 
termínu pro podání p ipomínek k II. opakovanému ve ejnému projednání: 
 
Text p ipomínky: 
„Hlu ína pozemky v cenové hodnot  prodeje orné p dy, ne jako stavební pozemky 
Dnes je sedmý den od ve ejného projednávání Územního plánování pro podání námitek i p ipomínek. Tímto podáním 
tak iním jistotu, že pan starosta nelhal, když mne na m j dotaz na zasedání zastupitelstva ujistil, že p edm tné 
pozemky prodané ímskokatolické církvi v Hlu ín  jako pozemky nestavební ili jako orná p da – ostatní, nejsou 
p edm tné v novém chystaném Územním plánování, ímž by došlo k cenovému navýšení hodnoty t chto pozemk . 
Snažím se panu starostovi, ale znovu zd raz uji, že pro jistotu podávám toto písemné podání, protože v opa ném 
p ípad , si myslím by se jednalo o podvodné jednání. Prosím dejte do rukou starostovi a t m, kte í se Územním 
plánováním kompetent  zabývají. Chci písemnou odpov .“ 
 
Vyhodnocení p ipomínky: 
K p ipomínce se nep ihlíží. 
 
Od vodn ní: 
Podání vzhledem k své povaze (dotaz ohledn  možnosti funk ního využití p vodn  pozemk  ve vlastnictví M sta 
následn  prodaných ímskokatolické farnosti Hlu ín) p edán na M stský ú ad Hlu ín, odbor m stského majetku, 
který následn  dopisem ze dne 15.11.2016 podal podateli podrobn jší informace. 
Dalším d vodem pro tento záv r je skute nost, že pozemky, kterých se dotaz týká, nejsou p edm tem úprav 
projednávaných v rámci II. opakovaného ve ejného projednání. 
 
 
Vzhledem k tomu, že v podání nefiguruje žádný požadavek na úpravu textové i grafické ásti p ipravovaného návrhu 
územního plánu Hlu ína, a pozemky nejsou dot eny aktuálními úpravami v rámci II. opakovaného ve ejného 
projednání, je uvedená p ipomínka vyhodnocena tak, že se k ní nep ihlíží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve spolupráci s ur eným zastupitelem, kterým je Mgr. Pavel Paschek, zpracoval: 
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