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Příloha č. C  k OOP   Územní plán Náklo 

 

Rozhodnutí o námitkách uplatněných k veřejnému projednání návrhu ÚP Náklo 

 

Příroda kolem nás, z.s. Náklo a zástupce veřejnosti ing. K. T.: 

námitka ze dne: 18.5.2021 a 20.5.2021, věcně shodná námitka 

1. požaduje zrušení územní rezervy pro výhledové rozšíření těžby R1 a R2. 
Odůvodnění: Na území obce probíhá těžba kontinuálně od padesátých let minulého století. 
Na plochách K31 a K32 je přepokládané množství zásob 3 mil. tun s dobou těžby cca 14 roků, 
viz. Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska štěrkopísku Unčovice-Náklo v 
dobývacím prostoru Náklo etapa IIIA, IIIB, zde těžba již byla zahájena. K tomu je třeba připočíst 
zásoby na plochách K29 a K30. Jelikož všechny výše uvedené plochy sousedí se stávající 
těžební plochou, nelze je pokládat za nové těžby malého rozsahu, ale rozšíření stávající 
souvislé plochy o výměře více než 1 km 2 . To se týká i vymezení uvažované rezervy RI a R2. 
To neodpovídá zásadám uvedených v ZÚR OK týkající se specifických oblastí s vysokou 
koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin označených 
STI-ST6, tj. přípustnost otevírání nových těžebních ploch malého rozsahu (do 25 ha). 
Životní prostředí v obci je enormně zatěžováno tranzitní dopravou z dálnice v bezprostřední 
blízkosti zástavby, zejména polétavými pevnými částicemi prachu a karcinogenním 
benzo(a)pyrenem, jehož koncentrace překračují povolené limity a stále narůstá. To platí také 
o hluku. K tomu se přidává zátěž od místní dopravy. Dá se s jistotou tvrdit, že intenzita dopravy 
bude narůstat a k tomu bude minimálně dalších 20 roků přispívat doprava materiálu ze skrývek 
a vytěženého štěrkopísku. 
V návrhových lokalitách navrhovaného rozšíření těžby a rezerv výhledového rozšíření těžby 
RI, R2 se nachází převážně kvalitní orná půda tř. ochrany Il, což je v rozporu s ochranou ZPF. 
Dále je nutné zmínit skutečnost, že návrhové plochy pro těžbu nevycházejí z požadavků obce. 
Jedná se o záměry investora na využití ložisek nerostných surovin, uvedeno v odůvodnění 
Návrhu Úp Náklo. 
V souvislosti s tím jsme v textové části odůvodnění Návrhu ÚP Náklo nenalezli vypořádání 
připomínky Ministerstva životního prostředí č. j.: 56514/ENV/14, 1349/570/14, ze dne 
24.9.2014, týkající zdůvodnění nezbytnosti záměru vymezení nových ploch vzhledem k třídě 
ochrany ZPF (návrhy variantních řešení, posouzení dle podmínek ZÚR OK kapitola A.9., atd.) 
V obci působí Myslivecký spolek Náklo, který zde pečuje o honitbu nacházející se v prostoru 
okolo pískovny. Lokalita bude vzhledem ke svému uspořádání a navazujících provozech cca 
dalších 20 roků dobývacím prostorem, tudíž se nedá počítat s její obnovou a plnohodnotným 
využitím k jiným účelům než těžebním. Pokud by v budoucnu došlo k rozšíření těžby do lokality 
RI a R2, dá se předpokládat, že dopravní cesty suroviny, navazující provoz úpravy, skládky 
budou zachovány stávající, tudíž nedojde ke zmenšení DP a kvalita životního prostředí se 
nezlepší dalších 20 roků. 
To zásadně ovlivní funkčnost navržených i stávajících prvků ÚSES. 
Jsme si vědomi skutečnosti, že není jednoduché nalézt kompromis mezi ekonomickými zájmy 
těžařů a zájmem dotčené veřejnosti na udržení kvality životního prostředí, ale vše má své limity 
a není možné ve velkém měřítku do nekonečna nevratně přetvářet krajinu. Z těchto důvodů 
nesouhlasíme s návrhem stanovení územních rezerv za účelem dalšího možného rozšiřování 
těžby  

Námitka se zamítá 

Odůvodnění: návrh územních rezerv pro výhledové rozšíření těžby R1 a R2 nebude měněn. 
Územní rezerva je dle ustanovení stavebního zákona č. 183/06 Sb. vymezována v souvislosti 
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se zajištěním ochrany území, dotčené orgány se k ní nevyjadřují a nebilancuje se z hlediska 
vynětí za ZPF. Její vymezení nemusí předcházet konkrétnímu využití ani budoucí využití 
nepředjímá. Změna z územní rezervy na návrhovou plochu může nastat jedině změnou 
územního plánu. V tomto případě je vymezení ploch územní rezervy R1 a R2 logickým 
upozorněním na ložisková území, která se v daném prostoru nacházejí, nelze je opomenout a 
je potřeba s nimi v budoucnu počítat. Návrhem územního plánu Náklo jsou respektována jak 
práva občanů obce, tak veřejný zájem chráněný příslušnými dotčenými orgány.  
Vzhledem k vysoké koncentraci ložisek v nivě Moravy byl  ZUR OK byl vymezen požadavek 

na zpracování územní studie „Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací 

prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 - ST6 (štěrkopísky) na 

území Olomouckého kraje“, která upřesnila podmínky využití ložisek. Ta byla závazným 

podkladem  pro zpracování územního plánu.  Požadavek na uplatnění omezení plošného 

rozsahu těžby v souladu se závěry územní studie byl několikrát uplatněn v rámci projednání 

ÚP jak ze strany MŽP, tak i ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje. Pro těžbu 

nerostných surovin tedy ÚP vymezuje konkrétní plochy NT a další těžbu v rámci 

stanovených ložisek vymezuje jako územní rezervy. Vše v souladu se zásadami 

stanovenými územní studií a tak, jak bylo v rámci projednání návrhu ÚP dohodnuto. 

Problematika vlivů dopadů těžby na životní prostředí je jistě pro obyvatele obce zcela zásadní, 
ale vymezením územní rezervy R1 a R2 se její stav nemění. Při případné změně ÚP ve 
prospěch vymezení územní rezervy R1 a R2 bude tato otázka předmětem zkoumání 
příslušných dotčených orgánů. 

Skutečnost, že se při návrhu ÚP zapracovávají požadavky různých subjektů, v tomto případě 
investora provádějícího těžbu nerostů, je kompromisem, vycházejícím z faktu, že katastrální 
území Nákla, obsahuje rozsáhlá ložisková území, která se v průběhu času s větší či menší 
intenzitou za dodržení určitých podmínek vytěžují. Podmínky využití ložiskových území 
stanovují příslušné dotčené orgány ve spolupráci s obcí, která je např. prostřednictvím 
územního plánu na svém území uplatňuje. Územní rezerva není návrhovou plochou pro těžbu, 
a obec ani sama vymezení takové plochy neiniciuje. 

Upozornění na vypořádání připomínky MŽP č.j.: 56514/ENV/14, 1349/570/14 ze dne 
24.9..2014, týkající se nezbytnosti zdůvodnění záměru vymezení nových ploch vzhledem 
k třídě ochrany ZPF je uvedeno v kap. B.5.2 textové části odůvodnění ÚP Náklo s odkazy na 
související kapitoly, v nichž je podrobně popsán návrh řešení. Správnost zdůvodnění 
upraveného návrhu ÚP Náklo potvrdil dotčený orgán ve svém stanovisku dne 9.2.2021 čj.: 
KUOK18819/2021. 

Působnost Mysliveckého spolku Náklo, který zde pečuje o honitbu nacházející se v prostoru 
okolo pískovny, vymezením územních rezerv není nijak omezena. Ložiskové prostory se 
v území nacházejí, jsou jeho limity, které územní plán musí respektovat a územní rezervy na 
ně jen upozorňují. 
Funkčnost navržených i stávajících prvků ÚSES není vymezením územních rezerv R1 a R2 
dotčena. 

 
 

starosta obce        místostarosta 

 

datum, č.usnesení ZO a razítko obce 


