
Karta obce - ÚAP ORP Litovel 2020

Náklo Seznam katastrálních území: Náklo, Mezice, Lhota nad Moravou

Rozloha (ha): 1145 Počet obyvatel: 1515 Trend vývoje počtu ob. : stagnace

obchod ano zařízení sociálního tipu ne služby ne
pošta ano sportovní zařízení ano pohostinství ano

knihovna ano kulturní zařízení ano ubytování ne

ZŠ ano zdravotnické zařízení ano vodovod ano
Moravská 

vodárenská
MŠ ano lékárna ne kanalizace ano obec
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Dostatek občanského vybavení pro své 
potřeby, obec s tradicemi, dobře napojena 
na Litovel i Olomoucc (D35), setrvalý stav 
obavatelstva, relativně nižšší průměrný 
věk a vyrovnaný poměr seniorů a 
mladých, vyšší podíl vysokoškoláků.

Nevyužití potenciálů obce v oblasti 
rekreace, navýšení občanského vybavení, 
zatížení těžbou (doprava, hluk, prach).

životní prostředí

Kvalitní zemědělské půdy, možnost 
využití vodních ploch, surovinové zdroje.

Nedostatek krajinné zeleně navazující na 
CHKO Litovelské Pomoraví, Lhota není 
napojena na kanalizaci, obec je v 
záplavovém území nerealizace 
ohrázování nedovolí další výstavbu, velké 
zemědělské celky, nestabilizovaný ÚSES.

hospodářský

Nabídka pracovních příležitostí v místě a 
dobrá dojíďka, možnost využití jezera pro 
rekreaci a blízkosti CHKO - vysoký 
potenciál rekreační potenciál - využití k 
celkovému prospěchu obce.

Nevyužití potenciálu těžby a zhodnocení 
území pro rekreaci. Výstavba 
skladovacéch areálů na hodnotných 
půdách, nerealizace obchvatu.

Problémy k řešení 
Označení Kategorie Název
O_DI_NA_1 karta Náklo využití stávajících polních cest pro cyklodopravu
O_DI_NA_2 karta Náklo  cyklotrasa podél Náklovského jezera
RURU_VH_3 6.VH Rekultivace těžebních prostorů po ukončení těžby

N_URB_NA_1 karta Náklo Srůstání obcí

S_ZP_NA_1 karta Náklo
Nefunkční USES (LBK 71) je navrhován jako překryvná plocha v ploše návrhu pro 
bydlení a v ploše stavu výroby

N_ZP_NA_3 karta Náklo rozsáhlé půdní bloky dělené cestami bez stromořadí a pouze s návrhem ÚSES
RURU_UU_02 2.UU V ÚPD podporovat aktivity historicky stabilizující krajinu.

RURU_UU_03 2.UU
V ÚP chránit sevřenou, hodnotnou a historickou strukturu obce a zachovat její 
charakter i v rozvojových lokalitách.

RURU_LZ_01 8.ZL
Při tvorbě územně plánovací dokumentace je potřeba minimalizovat zábory 
zemědělské půdy

RURU_VH_1 6.VH Kumulovat funkce staveb v krajině
O_REK_LI_3 karta Litovel Zjištění a propojení rekreačního potenciálu území.
N_ZP_NA_1 karta Náklo Ochrana zastavěného území
N_ZP_NA_4 karta Náklo Chybí les/park v blízkosti zastavěných území Mezice/Náklo
RURU_UU_01 2.UU Urychlit pořizování ÚP a jejich změny ze strany pořizovatele
OV 3.SO Udržení základních funkcí obce (především OV).
SOC 4.SP Zpracování koncepce sociálních služeb pro seniory a zjištění požadavků na území.
RURU_PK_03 5.PK VKP navrhované



RURU_VH_2 6.VH OPVZ - prověřit vyhlášení, napříště vyhlašovat jako OOP pro všechny kú.
RURU_UU_04 2.UU V ÚPD vyhodnotit funkční zařazení brownfieldů.

RURU_PK_01 5.PK

Zachování/umožnění volného průchodu krajinou, stabilizace ÚSES, zamezení další 
fragmentace krajiny a umožnění volného průchodu. ÚSES - nefunkční, nedostatečné 
propojení, nejsou FP a VPO

ZL 7.KP Nedostatek krajinné, veřejné a ochranné zeleně.

RURU_PK_04 5.PK
Vytvořit nárazníková/přechodová pásma mezi chráněným územím a intenzivně 
využívanou (zemědělsky/urbanisticky) krajinou.

RURU_KP_01 7.KP Neřešení SEZ.
RURU_ZL_02 8.ZL Rekultivace dotčené půdy při dočasných záborech.


