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I.   ZMĚNA Č.3 ÚPO NÁKLO 
 
 
 
 
 
A) TEXTOVÁ   ČÁST 
Změnou č. 3 se doplňují v textové části Územního plánu obce Náklo následující kapitoly:  
v oddíle B) ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: 
 kapitoly  2., 3. (3.1.3., 3.2.1. , 3.4.3.), kap.6., 9. a 15. a nově jsou zařazeny  kapitoly 3.5. a 13.  
Ostatní kapitoly zůstávají v platnosti beze změny.  
 
 
 
 
 
B) ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
 
2. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 
Text kapitoly se doplňuje takto: 
 
Celková urbanistická koncepce navrţená schváleným ÚPO a jeho změnami č. 1a 2 zůstává 
nezměněna. 
Změnou č. 3 je v souladu s koncepcí platného územního plánu rozvíjena hlavně obytná funkce,  
částečně výrobní. 
 
 
 
 
3. NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH VYUŢITÍ 
Text kapitoly se doplňuje takto: 

 
3.1.3. Plochy bydlení 
 
Ve změně č.3 se navrhuje plocha obytná – RD  venkovského typu (UBR) v lokalitách (v závorce 
označení ze zadání): 
 
k.ú. Náklo 
-  „U mateřské školy“ B14 (3/1) – lokalita ze schváleného ÚPO se rozšiřuje směrem jiţním i severním  

 
k.ú.Mezice 
-  „U kříţe“ B16 (3/7) – záhumenní pole na JV okraji zástavby Mezic 
 

 
 
3.2.1. Plochy výroby a skladování 
Ve změně č.3 se rozšiřuje plocha průmyslové výroby a skladů (UVP) v lokalitě (v závorce označení ze 
zadání): 
k.ú. Náklo 
-  „Nad hráčem“ V3 (3/4) – lokalita pro podnikatelské aktivity při silnici II/635na jihovýchodním okraji 

zástavby Nákla 
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Změnou č.3 ÚPO se doplňují odstavce: 
 
3. 4. 3. Stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití  
 
Podmínky pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití schválené v ÚPO Náklo uvedené v 
Regulativech územního rozvoje(část druhá, čl. 5.) se změnou č.3 doplňují v bodě: 
 
5.9. Plochy veřejných prostranství (PV) 
a) převažující účel využití 
slouţí jako veřejná prostranství s plochami zpevněnými pro vyšší frekvenci pohybu chodců, ulice, trţiště, 
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné bez  omezení, a to bez ohledu na vlastnictví  
k tomuto prostoru 
b) přípustné 
-  ulice, chodníky, náves a ostatní veřejné shromaţďovací prostory s moţností umístění prvků 
drobné architektury 
-  veřejná zeleň, parky 
-  dětská hřiště 
-  nezbytná zařízení technické infrastruktury, místa pro třídění odpadu v mobilních nádobách 
- parkoviště, odstavná stání 
c) podmínky prostorového uspořádání 
- prostorové uspořádání musí koordinovat plochy pro bezpečný pohyb pěších a automobilový 
provoz, pokud je ve veřejném prostranství zastoupen 
- na kvalitu vybavení parteru veřejných prostranství musí být kladeny zvýšené estetické a 
hygienické nároky.  
 
 
3.5.  Systém sídelní zeleně  
 
Zeleň je určitým podílem zastoupena v kaţdé ploše s rozdílným vyuţitím. Podstatný význam pro sídelní 
strukturu obce mají vymezené plochy zeleně, které svým rozsahem mohou pozitivně ovlivnit mikroklima 
svého okolí a současně poskytují prostředí pro relaxaci obyvatel.  
 
zeleň soukromá a vyhrazená 
- obytná zeleň 
Návrh ÚP neřeší podrobně obytnou zeleň, která je součástí ploch individuálního bydlení. Je však účelné, 
aby nedocházelo k radikálnímu sniţování stávajících ploch zeleně ve prospěch nové výstavby.  
- uţitková zeleň  
Individuální uţitková zeleň zahrnuje zejména zahrady a záhumenky, které se nacházejí v přímé 
návaznosti na zastavěné plochy v obci. Tato zeleň tvoří důleţitý přechodný prvek mezi urbanizovanými 
plochami a volnou krajinou. Uţitková zeleň plní i důleţitou krajinotvornou funkci, působí příznivě při 
tvorbě ţivotního prostředí, proto je třeba ji v co největší míře zachovat.  
 
k.ú.Lhota nad Moravou 
Změnou č.3 je dán do souladu stávající stav a platný územní plán Náklo v lokalitě „U JEZERA“ (3/8), kde 
na ploše stávajících sadů je vyznačena funkční plocha zeleně (ZS) – zeleň soukromá a vyhrazená. 
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6. NÁVRH TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Text kapitoly se doplňuje takto: 
 
Technická infrastruktura 
Koncepce zásobení lokalit změny č.3 pitnou vodou , likvidace odpadních vod, zásobení elektrickou 
energií a zásobení plynem se v rámci změny č.3 nemění. 
Všechny lokality změny č. 3 lze napojit na stávající nebo v ÚPO jiţ dříve navrţené trasy veřejné  sítě 
vodovodu, kanalizace, rozvodů STL plynovodu a elektrické energie (rozvody NN).  
Tato napojení mají charakter přípojek a nejsou ve změně č.3 graficky vyznačeny. 
 
6. 3. Nakládání s odpady 
Likvidace odpadů z rozvojových lokalit navrţených změnou č.3 bude zajišťována  v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou o odpadech, platnou pro správní území obce Náklo. 
 
 
 
 
9. PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 
Text kapitoly se doplňuje takto: 
 
Zastavitelné plochy jsou označeny indexy uvedenými rovněţ v grafické části změny ÚPO Náklo. 
Ve změně č.3 se navrhuje rozšíření zastavitelných ploch v těchto lokalitách: 
 
k.ú. Náklo 
Lokalita B14 - „U MATEŘSKÉ ŠKOLY“  
 Navrhované vyuţití plochy:  
- plochy bydlení venkovského typu (UBR) 
- plochy veřejných prostranství (PV) 

– rozvojová lokalita  B14 z platného ÚPO (původní rozloha 0,19 ha) je změnou č.3 rozšířena 
směrem severním a jiţním 
 – je vymezena nová hranice zastavitelného území 
– řešené území je přístupné ze stávající účelové komunikace  

 
Lokalita V3 - „NAD HRÁČEM“  
 Navrhované vyuţití plochy:  
- plochy průmyslová výroba, sklady (UVP)  

– je vymezena nová hranice zastavitelného území  
– řešené území je přístupné navrţenou odbočkou ze stávající účelové cesty 

 
k.ú.Mezice 
Lokalita B16 - „U KŘÍŢE“ 
 Navrhované vyuţití plochy:  
- plochy bydlení venkovského typu (UBR) 

– část záhumenních polí na JV okraji zástavby Mezic  
– podmínkou pro rozhodování bude prověření změn vyuţití lokality územní studií, která navrhne 
komplexní řešení zástavby v širších souvislostech 
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13. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŢITÍ 
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ 
ÚZEMNÍ STUDIE  
 
Podmínkou pro vyuţití rozvojové plochy bydlení v lokalitě: 
B16 (3/7) „U kříţe “ je zpracování územní studie pro tuto lokalitu a širší okolí, která prověří celkové 
urbanisticko-architektonické uspořádání území s ohledem na ochranu zejména historických hodnot sídla 
a v závislosti na řešení koncepce dopravní a technické infrastruktury území.  
Vzhledem k tomu, ţe předmětná lokalita je součástí většího celku záhumenních polí, dále bezprostředně 
sousedí s plochou navrţenou pro přeloţku hlavní přístupové komunikace do Lhoty a navrţeným 
lokálním biokoridorem, bude studie rozšířena i na tyto plochy, aby byly zajištěny logické návaznosti a 
koncepční řešení pro celé toto rozvojové území. 
Územní studie musí být zpracována jako podklad pro rozhodování v území před zahájením jakékoli 
výstavby či jiné investiční činnosti v území.  
Lhůta pro zpracování studie, její schválení pořizovatelem a vloţení dat do evidence o územně plánovací 
činnosti: 10 let od schválení změny č.3 ÚPO Náklo  
 
 
 
 
15. ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.3 ÚPO A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 
Text kapitoly se doplňuje takto: 
 
Návrh změny č.3 ÚPO Náklo obsahuje (text i výkresy tvoří jeden samostatný svazek formátu A4 ): 
7 stran textu  
6 listů výřezů formátu A4 z výkresu č.1 
2 listy výřezů formátu A4 z výkresu č.1a 
1 list legendy formátu A3 
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B)   GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU ZMĚNY Č.3 ÚPO 
 
Původní struktura výkresové části platného ÚPO Náklo zůstává ve změně č.3 zachována. 
Poţadovaný obsah grafické části dle přílohy č.7 k vyhl. č.500/2006 Sb. je následující: 
 
a) výkres základního členění území  poţadovaný obsah tohoto výkresu je obsaţen ve výřezech  
výkresu ÚPO č.1– Hlavní výkres 1: 2500, zpracovaných v rámci změny č.3 Jsou to: plochy zastavěného 
území, zastavitelná území. 
 
b) hlavní výkres dle vyhlášky č.500/2006Sb. má stejný obsah jako výkres ÚPO č. 1, 2, 4, 5, 6 ÚPO 
Náklo. Změny dílčího řešení jsou  dokumentovány na výřezech formátu A4 výkresu č.1 platného ÚPO 
v rozsahu potřebném pro zachycení změny. Legenda je přiloţena na samostatném formátu A3. 
 
c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací elaborát  změny č.3 neobsahuje. 


